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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats. 

I. Debat i votació, si n'és el cas, de les propostes de
resolució que puguin derivar-se del debat general sobre
l'acció política i de govern del Govern de les Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consistia en el debat
i la votació de les propostes de resolució que poguessin derivar-
se del debat general sobre l’acció política i de govern a les Illes
Balears. Atès que no s’han presentat propostes de resolució,
passam al segon punt de l’ordre del dia que són les preguntes.

II.1) Pregunta RGE núm. 593/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prioritats del Govern en matèria
esportiva.

La primera d’elles és relativa a les prioritats del Govern en
matèria esportiva i la formula la Sra. Catalina Palau. Té la
paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. Segons el Govern a principis d’aquesta legislatura era
imprescindible comptar amb una conselleria específica per a
Esports i Joventut. Fa dues setmanes el Sr. Antich decidia, de
sobte, rompre aquesta estructura i devaluar aquestes àrees

separant-les i diluint-les dins altres. Ens podrien explicar quines
seran a partir d’ara les seves prioritats en matèria esportiva?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, les prioritats del Govern
en matèria esportiva estan crec que suficientment explicades en
les distintes compareixences que ha tengut oportunitat de fer o
va tenir oportunitat de fer el fins ara el conseller Mateu Cañellas
i que naturalment el Govern no modifica. 

Els record els quatre o cinc grans capítols d’aquestes
prioritats: continuar impulsant totes les activitats de formació,
tots els programes de tecnificació; mantenir les línies d’ajuts
econòmics; obrir ajuts econòmics i programes formatius de
ciència aplicada a l’esport i un gran paquet d’instalAlacions amb
actuacions pròpies i actuacions que hem consensuat en un
programa que es va firmar, en un conveni que es va firmar fa
molts pocs dies amb els consells insulars. I per suposat a partir
d’enguany, del 2010, el pressupost extraordinari que hem de
pagar ja el cost de la construcció del Palma Arena.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA.

Gràcies, Sr. Conseller. Miri, nosaltres pensam que el
problema del seu govern en minoria tant en matèria d’esports
com en altres temes és que no sap per on va ni sap per on tirar.
L’àrea d’Esports se l’han hagut de rifar entre vostès perquè
ningú no la volia, finalment li ha tocat a vostè, Sr. Moragues,
que tampoc no sembla massa ilAlusionat. Han tardat vostès
quinze dies a trobar una persona que es vulgui ocupar de la
política esportiva dins aquest govern i per cobrir la vacant han
hagut de fer un traspàs intern, el director general de Consum ha
hagut de deixar Consum i passar a ser el nou delegat de
Presidència per a Esports i han hagut de fer un traspàs intern
perquè a tothom que li oferien el càrrec deia “no”, perquè no
trobaven qui volgués integrar-se en un govern inestable i precari
com és el seu, qui volgués posar-se a les ordres d’un president
tan imprevisible, voluble i inconstant com és el Sr. Antich, que
avui et nomena i demà tal vegada et destitueix.

Ja li vàrem dir nosaltres al Sr. Cañellas al debat dels
pressuposts que vista la trajectòria d’aquest govern no tenia cap
garantia que fos ell l’encarregat finalment de gestionar i
d’executar aquest pressupost. Miri per on, ben aviat el destí ens
ha donat la raó, el Sr. Cañellas ara és a l’atur i vostès no saben
què han de fer amb l’esport balear. Ara la responsabilitat la té
vostè i el Sr. Diego González i, sincerament, amb les
circumstàncies presents ni l’un ni l’altre generen moltes
expectatives dins el sector. 

Ara mateix entre esportistes i clubs només hi ha
preocupació, incertesa i desencant. A Mallorca les federacions
estan en peu de guerra per les competicions escolars i ens
inquieta que aquest desgavell s’estengui i pugui arribar també
a les finals balears, als jocs escolars de les Illes Balears que són
competència del Govern. Desconfiam de la seva capacitat de
reacció i dubtam de si els compromisos adquirits per l’anterior
govern arribaran ara a bon port. Pensam que aquesta crisi
institucional tendrà conseqüències lamentables per a l’esport de
les Illes Balears i que vostè, vist el vist, només podrà passar per
aquí amb més pena que glòria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Palau, jo esper que les
seves prediccions tan negatives no es compleixin si més no, no
tant per a bé meu sinó per a l’esport de Balears perquè
evidentment si vostè després d’aquesta “suflama” el que intenta
és impulsar ilAlusió, coratge i ànims a l’esport balear no continuï
per aquest camí perquè efectivament així no ajuda no a aquest
govern ni a aquest conseller sinó no ajuda al Govern de Balears.

Sra. Palau, ilAlusió tota, ilAlusió tota perquè per això som al
Govern i en aquest cas en concret m’ha tocat aquesta
responsabilitat i per tant jo l’assumesc com he assumit totes en
la meva vida amb tota ilAlusió. Miri, m’agradaria que no es
cregués tot el que llegeix o tot el que pensa perquè si hi ha hagut
dues setmanes per poder designar el nou delegat de Presidència
és perquè hi havia molts i molt bons candidats. Definitivament,
el president usant les seves competències ha nomenat el Sr.
González, i aquest senyor a partir d’ara, amb la nova distribució
que feim, és el delegat de la Presidència per a l’Esport. 

Diré i no m’he cansat de repetir-ho i no em cansaré de
repetir-ho que la política és la mateixa, per tant, tranquilAlitat,
tranquilAlitzar tots els agents esportius de Balears perquè
nosaltres continuarem la mateixa política, una política que des
del meu punt de vista va ser impecable i que nosaltres
intentarem que continuï sent impecable.

Res més, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A vostè, Sr. Moragues. 

II.2) Pregunta RGE núm. 594/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a remodelació de l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

La següent pregunta és relativa a la remodelació de l’Institut
d’Estudis Baleàrics i la formula el Sr. Josep Gornés. Té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns deu dies i com excusa de la
crisi institucional que han provocat vostès l’actual govern va
decidir integrar l’Institut d’Estudis Baleàrics, una institució
d’una llarga història i de gran projecció cultural, dins la
Conselleria d’Educació reduint-lo a la mínima expressió, en
definitiva, quasi eliminant-lo com a organisme autònom.
Voldria saber quines són les raons per les quals han pres aquesta
decisió.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, l’Institut
d’Estudis Baleàrics no ha estat remodelat en cap cas i tampoc no
ha desaparegut, el que sí li puc dir, si es refereix al cessament
del personal que hi havia, és que és una decisió que es va
prendre al Consell de Govern de dia 12 i que això està dins el
marc de reestructuració orgànica del Govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no ens convencen les
seves raons, no s’entén que una institució d’aquestes
característiques es liquidi d’aquesta manera, Sr. Conseller, han
fallat, en el nostre entendre, el fons i les formes en la dissolució
d’aquest organisme. Si l’excusa era que l’Institut d’Estudis
Baleàrics estava en mans d’Unió Mallorquina i que s’havia de
castigar la persona que el presidia hauria bastat substituir les
persones que el dirigien i retardar la seva política. Si l’excusa
era la reducció pressupostària hauria bastat reduir el pressupost,
cosa inaudita per cert en un govern que es diu d’esquerres
promotor en exclusiva de la cultura, però molt ens temem que
amb aquesta mesura han cercat afavorir d’una manera definitiva
i malauradament exclusiva l’Institut Ramon Llull com a
contrapartida de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Ja saben de les nostres reticències cap a aquest organisme
d’àmbit català sobre el qual poca capacitat de maniobra tenim
des de les Illes per la seva poca consideració cap a les Balears
i concretament cap a les illes menors. Des d’aquesta tribuna
valoram com una gran i greu equivocació la decisió adoptada
per vostès i els instam a reconduir aquesta situació. La fructífera
història de l’Institut d’Estudis Baleàrics no es mereix un final i
una desconsideració d’aquestes dimensions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, miri, l’Institut no
desapareix, l’Institut no desapareixerà, en aquest moment feim
feina perquè s’adaptin els nous estatuts a una nova realitat per
tant hi haurà institut, encara no l’hem fet, no sabem si serà
divendres en el proper Consell de Govern o en el proper, però
feim feina. Segon, els compromisos que tenia l’Institut es
mantindran. Després hi ha un altre aspecte i és que hi havia
competències que estaven repetides a l’Institut Ramon Llull, a

l’Institut d’Estudis Baleàrics i a la conselleria, i el que es fa és
que aquelles competències que són pròpies de l’Institut Ramon
Llull passar-les al Ramon Llull, que és el mínim, unes altres que
són la majoria a la direcció general de Cultura de la conselleria
i a l’Institut la idea d’aquesta conselleria és que mantengui
aquelles competències que tenia abans de fer el gran Institut
d’Estudis Baleàrics perquè és una cosa que es va fer l’any 71
per la Diputació i creim que no ha de desaparèixer sinó que s’ha
de mantenir amb l’esperit amb el qual s’havia creat i per tant
seguir amb la seva trajectòria, reduint càrrecs evidentment, el
director, els alts càrrecs i el coordinador i dos assessors tècnics,
però mantindrem un sol director amb un nivell com el que tenia
abans. Aquesta és la diferència que hi havia.

A la conselleria hi ha dues coses que m’han preocupat, una,
que els compromisos que s’haguessin adquirit fossin
compromisos que nosaltres mantinguéssim, i això és una cosa
que he fet des que som al front de la conselleria en tots els
àmbits que s’han produït. Després una altra cosa, que també hi
hagués el mínim de persones que realment passassin a l’atur
perquè no tinguessin una cobertura que quasi totes les persones
que han estat cessades tenen cobertura perquè tenien altres tipus
de possibilitat de fer feina. Aquestes eren les coses que a mi
m’han preocupat. Repetesc, que continuàs l’Institut, que els
compromisos es mantenguessin i afectar el més mínim a les
persones per aquesta qüestió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. 

II.3) Pregunta RGE núm. 597/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a conveni de promoció turística.

La següent pregunta és relativa al conveni de promoció
turística que formula el diputat Sr. Josep Miquel Mayans. Té la
paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La setmana passada, en el debat
que hi va haver dijous i divendres, li vaig plantejar al president
un parell d’assumptes concrets que calia solucionar i també li
vaig dir que em preocupava que la crisi institucional pogués
afectar el dia a dia de les institucions insulars o altres, i un
exemple és la pregunta que li faig avui a la consellera de
Turisme referent al conveni de promoció turística per al 2009
per al Consell de Formentera. 

Vostè sap perfectament igual que jo que han començat ja les
fires internacionals; que el turisme és un tema d’estat; que s’ha
de donar a part d’una imatge d’eficiència, una imatge de tenir
les coses al dia, una imatge en promoció que no es pot retardar
ni un dia més sobretot quan a les temporades turístiques que són
tan imprevisibles i esperam que enguany siguin millor que l’any
passat.

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 23 de febrer del 2010 4045

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Sí, Sr. Diputat, aquest conveni que com molt bé assenyala
no es pot retardar sota cap concepte serà firmat aquest dijous a
les 11.30. Dia 25 el firmarem, la firma estava prevista per a dia
15, ho farem dia 25; evidentment lamentam aquests deu dies de
retard, però també li puc assenyalar que hi ha un increment de
recursos pel que fa a aquest conveni a fi de donar una
participació més ampla a totes les accions promocionals a
cadascuna de les illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Mayans? Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, estic content de sentir això,
jo no sé exactament aquest retard si va ser culpa seva o de qui
va ser, supòs que hi ha hagut també alguna cosa a veure amb el
canvi de conseller, jo crec que no hauríem d’arribar a
publicacions, a premsa ni a altres històries perquè si no ho
record malament vostè em diu que estava previst per a dia 15,
sé que la Conselleria de Turisme de Formentera dia 12 va
anunciar al seu diari que això es retardava, jo ho vaig dir la
setmana passada en el debat i avui li faig també aquesta
pregunta. Per tant, no sé si ha estat per això, no sé si hagués
tengut ressò mediàtic si això s’hagués retardat o s’hagués
avançat, no ho sé, vostè m’ho podrà comentar, però per ventura
el pròxim any tal vegada hauríem de començar a punyir o a fer
força pel mes de gener a veure si pel mes de febrer, per
exemple, ja poguessin estar els convenis firmats. De totes
maneres més val tard que mai.

I una darrera pregunta o dues darreres apreciacions, amb
quina quantitat total es firmarà? I un prec que li faig a la
presidenta, si ara que es fa la reforma del Reglament d’aquesta
cambra, veig que les preguntes funcionen, si al Grup Mixt li
podrien concedir una pregunta més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Sí, Sr. Diputat, jo li contestaré la meva part, allò que em
pertoca. Repetim, dia 25 signarem el conveni, hem activat de fet
amb els consells insulars, l’endemà del meu nomenament ens
vàrem reunir amb tots els consells insulars, amb els
responsables de Turisme, vàrem repassar els continguts dels
convenis, vàrem tancar l’endemà l’acord i per tant en aquest
sentit repetim simplement o posam la data de signatura que serà
dijous. Per tant, cap altre problema, i repetim, el contacte amb
els consellers de Turisme insulars es va fer de manera
immediata sense perdre ni un dia.

Els recursos econòmics amb què signarem aquest conveni,
passam de 800.000 euros a 1.008.000 euros pel que fa referència
a aquesta participació, a aquesta gestió directa del Consell de
Formentera en tot allò que són les activitats de promoció
turística lligades als plans de màrqueting que cada una de les
illes va acordar i signar. Per tant, a partir d’aquí fer una gestió
la més coherent possible i amb la participació absolutament de
totes les institucions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló.

II.4) Pregunta RGE núm. 598/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acords signats amb el Ministeri
d'Habitatge.

La següent pregunta que era relativa a acords signats amb el
Ministeri d’Habitatge i formulada pel Sr. Josep Carretero ha
estat retirada. 

II.5) Pregunta RGE núm. 592/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a supressió de la Conselleria de Medi
Ambient.

Per tant, passarem a la següent pregunta que és relativa a la
supressió de la Conselleria de Medi Ambient i la formula la Sra.
Catalina Soler. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Després de dos dies del debat que vàrem tenir la setmana
passada no vàrem sentir cap paraula ni una per part del president
d’aquesta comunitat per explicar per què havia llevat la
Conselleria de Medi Ambient o la direcció política de la
Conselleria de Medi Ambient i havia dirigit, curiosament, el
90% de la gestió de la conselleria a la gestió del PSOE, Agència
Balear de l’Aigua i Ports de les Illes Balears, i la resta l’han
passada al BLOC. 
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És curiós a un govern que quan governa en majoria, que
quan té 30 diputats, el seu president no és lliure de nomenar i
cessar els consellers ni els gerents de les empreses com va
passar a la Conselleria de Medi Ambient quan varen cessar el
Sr. Nicolau, no contarem històries passades. I ara, que estam
davant un govern de minoria dins una minoria, es permeten el
luxe de fins i tot llevar i abolir, si es pot dir així, la Conselleria
de Medi Ambient. No seré jo que parlaré de falta de legitimitat,
perquè això als del PSOE els posa molt nerviosos, ells no fan
res mai en contra de la llei. Per tant, no ho diré.

Quins han estat els vertaders motius d’aprofitar aquesta crisi
institucional per repartir la gestió de la Conselleria de Medi
Ambient el 90% cap a un conseller del PSOE i la resta cap a un
conseller del BLOC? Quins són els vertaders motius?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Qui contesta? Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies. Sra. Soler, el que no val és que vostè em canviï les
preguntes. Vostè em demana què considera el Govern, si
considera adient suprimir dos anys de gestió de la Conselleria
de Medi Ambient. Miri, per començar, el títol de la pregunta és
la supressió de la Conselleria de Medi Ambient, la Conselleria
de Medi Ambient no s’ha suprimit, amb això va molt
equivocada; i en segon lloc, no se suprimiran dos anys de gestió,
entre altres coses no són dos anys són gairebé tres, sinó més
aviat el contrari, el que es farà serà completar tota la gestió, la
bona gestió que s’havia fet i impulsar les moltes línies de treball
i objectius que es feien a la Conselleria de Medi Ambient.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Vicens, vostè ha dit la bona gestió d’aquests dos anys, i
per què han cessat el conseller? I no només el conseller tots els
seus alts càrrecs, per què els han cessat? Per què els han cessat
si havien fet una bona gestió? I a més tenim un president
compromès amb la política mediambiental. Varen signar un
acord de governabilitat on varen dir “compatible la sostenibilitat
territorial i la defensa del paisatge, el patrimoni natural i el medi
ambient”. Em contesta el conseller que gestionarà el 10% de
Medi Ambient, però li diré més, em contesta el conseller que no
creu ni amb les direccions mediambientals ni amb els temes
mediambientals, varen dir que pel camí de Ternelles no es podia
passar i em parla el conseller que bota barreres, em parla el
conseller que redueix la seva gestió fins avui a fer-se una foto
amb el GOB, la primera foto que s’ha fet com a conseller de
Medi Ambient és amb el GOB. Això és tot, no tenc res a dir en
contra de cap grup de defensa del territori.

Senyores i senyors diputats. Senyors del Govern. A una terra
com Balears, a una illa i en aquest petit país, si el Partit Popular
hagués llevat la direcció política de Medi Ambient i hagués fet
el que vostès han fet amb una conselleria de Medi Ambient les
manifestacions arribarien de part a part de Mallorca i vostès ho
fan sense saber molt be per què. Els demanem, no hagués estat
més prudent mantenir la Conselleria de Medi Ambient amb tots
els seus organigrames i reestructurar Mobilitat i Ordenació del
Territori? No, jo li contest, no, perquè el Sr. President ens
nomena els seus consellers per quotes no per interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, no pels interessos d’aquesta terra.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Diputada, li contestaré
d’una manera molt més calmada, veig que vostè està un poc
alterada amb tot això. Si vostè no sap ara mateix encara per què
s’han cessat els consellers d’Unió Mallorquina, la veritat és que
vostè va molt despistada. De totes formes li puc assegurar que
no ha estat per la seva gestió, no ha estat per la seva gestió, això
que li quedi ben clar.

Per altra banda li torn a dir ben clar que la Conselleria de
Medi Ambient no s’ha suprimit, senzillament s’ha fusionat a la
Conselleria de Mobilitat. Es continuaran fent, com he dit abans,
totes les línies de treball i els objectius polítics que estaven en
marxa; el que sí s’ha fet ha estat reduir les direccions generals,
precisament de 6 a 3, un 50% també dels alts càrrecs, i això s’ha
fet en la línia de reducció i racionalització de despeses i càrrecs
que s’ha proposat aquest govern. Per tant, ja li dic, estam
analitzant encara probables reduccions i també algunes
correccions d’alguns canvis competencials i això ho estam fent
amb tota calma i tota serenor, Sra. Soler. Li puc assegurar que
aquest govern i molt especialment aquesta Conselleria de
Mobilitat i Medi Ambient té un compromís molt clar amb el
medi ambient i amb el territori i que farem molta feina i
posarem tot l’esforç en aquesta matèria.

De totes maneres i per acabar li diré una cosa, estic content
de la seva preocupació per la gestió que s’havia fet des de Medi
Ambient, la veritat és que estic molt content i satisfet, perquè jo
entenc que això és una valoració. Ho dic perquè durant quasi bé
tres anys he estat escoltant aquí una crítica pobra, monòtona i jo
diria que gairebé avorrida de tota la gestió de Medi Ambient.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.
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II.6) Pregunta RGE núm. 599/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a experimentació animal.

La següent pregunta és relativa a experimentació animal. I
la formula la Sra. María Luísa Morillas. Té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Este
gobierno está haciendo una apuesta clara y decidida para un
cambio de modelo productivo y de crecimiento de nuestra
comunidad, impulsando la investigación, la innovación, las
nuevas tecnologías, en definitiva, la sociedad del conocimiento
en todas sus vertientes. Desde el turismo, pasando por la
formación, el bienestar social, la salud y el deporte. En el
ámbito de las ciencias de la salud tiene un enorme potencial la
investigación. Y por este motivo le pregunto al Sr. Conseller de
Salud y Consumo ¿qué actuaciones se están llevando a cabo
desde la Conselleria de Salud en materia científica, formativa y
de investigación en el nuevo quirófano de Son Llàtzer?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. La
Conselleria de Salut i Consum ha elaborat un pla estratègic de
recerca 2010-2013 en el qual es plantegen múltiples accions en
recerca, desenvolupament i innovació. Per una banda en la
creació d’infraestructures de recerca, biobancs, CAIBER, sales
blanques i serveis d’investigació clínica. També estam treballant
amb la Universitat perquè al nou hospital a Son Espases es
pugui constituir un institut d’investigació sanitària. I també
estam treballant en la línia de potenciar nous sectors productius
dins la política de creació de clústers, com és el clúster
biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears.

I un exemple de la línia de treball és aquest quiròfan
experimental de Son Llàtzer que ofereix a la comunitat
investigadora, per una banda la possibilitat d’aprendre i
desenvolupar destreses quirúrgiques, ara amb animals vius i
simuladors. També permet fomentar la recerca en els àmbits
quirúrgics i facilita una cosa molt important: l’aprenentatge dels
nous cirurgians. Hem de dir que aquesta és una instalAlació
única a la nostra comunitat autònoma i que funciona gràcies
també amb un conveni amb la Universitat, amb IUNICS. Ens
serveix per treballar en cirurgies experimentals, especialment en
tècniques de microcirurgia, en fer projectes de recerca i fer, com
deia abans, cursos d’aprenentatge, aprenentatge de noves
tècniques quirúrgiques, maneig de nou equip experimental, ús
de simuladors, cirurgia oberta i endoscòpica i també fer
programes personalitzats d’entrenament per desenvolupar
aquestes habilitats.

Evidentment en aquest tipus d’instalAlacions s’utilitzen
animals d’experimentació, però he de dir que tota aquesta feina
sota el seguiment d’un comitè ètic de benestar animal, que és el
que vetlla pel compliment de tota la normativa ètica i
metodològica en aquests tipus d’instalAlacions. Per tant, hem
posat a disposició del conjunt d’investigadors i professionals
sanitaris de les Illes Balears un nou equipament que ben segur
que ens servirà de molt en el futur. Vull recordar que l’Hospital
Son Llàtzer és un dels hospitals pioners en les tècniques de
cirurgia a través d’orificis naturals, que és un avanç molt
important dins l’àmbit quirúrgic.

La Conselleria de Salut per tant treballa, primer en el
desenvolupament de la investigació clínica, l’impuls d’un
clúster biotecnològic i biomèdic i en un institut d’investigació
sanitària i que al final donarà el desenvolupament que necessita
la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

II.7) Pregunta RGE núm. 600/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a innovació com a canvi de model
econòmic.

La següent pregunta és relativa a la innovació com a canvi
de model econòmic i la formula la Sra. Aina Crespí. Té la
paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores i senyors
diputats. Aquesta pregunta va molt en la línia de l’anterior
pregunta i com bé ha dit la diputada que m’ha precedit, la
Conselleria de Salut d’aquest govern fa temps que fa feina pel
canvi de model econòmic, un nou model productiu basat en la
innovació i en activitats econòmiques sostenibles i que respectin
el medi ambient. Un model on la generació de renda es basa en
el coneixement i la innovació a tots els sectors productius, des
del sector primari al sector quinari. En aquest model econòmic
s’ha fet feina en els següents punts: una planificació econòmica
des de l’òptica de la “governança”, la creació d’un eix de
coneixement entre el Parc BIT, la Universitat, l’Hospital de Son
Espases i el Parc de Tecnologies Ambientals, impuls a la
política de clústers, que es poden trobar en el Parc BIT, i un nou
Pla de la ciència.

En definitiva, un model on la innovació és un dels eixos, on
la millora de la productivitat ve per la innovació. És per això
que volem demanar a la Conselleria d’Interior i Innovació si ens
pot dir quin pes té la innovació com a motor de canvi del model
econòmic en el Producte Interior Brut de les Illes Balears?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sra. Costa, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la innovació i
particularment la innovació tecnològic ha de ser sens dubte el
motor dels sectors productius i més encara en aquests moments
de canvi de model econòmic, on el coneixement s’identifica
precisament com a principal valor i la cooperació com a referent
de primer ordre. Tenim una oportunitat única de situar-nos en
l’avantguarda de la societat de la informació, amb un
compromís públic i privat que aposta per una nova alternativa
social i econòmica sostenible, desestacionalitzada, d’alt valor
afegit i basada en el coneixement.

És per aquest motiu que des de la conselleria afrontam
aquest repte des d’una doble vessant. Per una banda, n’ha fet
vostè referència, el Pla de la ciència de les illes que va del 2009
al 2012 i que planteja com a objectiu per al 2012 assolir un
percentatge de despesa pública i privada en innovació de 225
milions d’euros, el que suposa un 0,8% del PIB, de producte
interior brut. De fet, l’evolució ha estat del 0,65% del PIB l’any
2008 al 0,8% que es pretén per a l’any 2012. D’altra banda el
Pla d’impuls a les noves tecnologies de les Illes Balears
estableix que el canvi del model econòmic i la creació de llocs
de feina sostenibles a les Illes passa per la consolidació i
l’impuls de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació. I amb aquest pla promovem la innovació i les
noves com a eixos estratègics de desenvolupament econòmic
regional.

Val a dir que l’aportació al PIB balear de les tecnologies de
la informació i la comunicació i telecomunicacions era l’any
2008 del 5,6%. Aquestes dades ja demostraven que la
tecnologia balear aplicada al sector turístic i els nostres serveis
avançats al turisme, oci i cultura són un referent nacional i
internacional i que les Illes compten amb estructures madures
i competitives. Hem d’assenyalar que el pes des TIC en el
Producte Interior Brut de les Illes ha seguit una evolució ben
ràpida i creixent. En els darrers anys el pes de les TIC en el PIB
s’ha doblat i ha passat del 2,57% l’any 2004 al 5,6% l’any 2008.
I el nostre objectiu és que l’aportació del sector TIC en el
Producte Interior Brut arribi al 10% l’any 2014. Pens que tenim
unes bases prou sòlides per aconseguir-ho i en aquesta línia
continuarem treballant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. No vol la paraula la Sra. Crespí.

II.8) Pregunta RGE núm. 591/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficis de la finalització de la
moratòria comercial.

Doncs passam a la següent pregunta. És relativa a beneficis
de la finalització de la moratòria comercial que formula el Sr.
Tadeo. Té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta també va en relació a la pregunta anterior i és
sobre un creixement econòmic, el que passa és que en lloc de
xerrar d’innovació i noves tecnologies, xerrarem de les
moratòries que implanten els consells o qualque consell insular.
El passat mes de desembre es va aprovar la nova Llei de
comerç, una llei que va tenir un ample consens entre sindicats,
també fins i tot amb la patronal del comerç, amb el sector i
també els consumidors la varen veure bé perquè suposava
ampliar un poc l’oferta i la competitivitat.

És cert que la consellera va declarar que aquest alçament de
la moratòria suposaria la reactivació de projectes que fins i tot
va xifrar en 500 milions d’euros. Com sap a qualque consell, al
Consell Insular de Menorca, han posat una moratòria i volem
saber si aquesta reactivació de projectes i aquest benefici que té
la finalització de la moratòria comercial tindrà els mateixos
efectes i conseqüències positives per a cada una de les Illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bon
dia a tots. En primer lloc li vull agrair la seva intervenció en el
sentit que, efectivament, la nova Llei de comerç va suposar un
consens i també vull agrair el seu suport, la seva abstenció. I
això ha suposat dues coses, en primer lloc l’aixecament d’una
moratòria que era vigent des de l’any 2005 i també l’entrada de
noves cadenes, de botigues que pertanyen a grans firmes que no
es podien instalAlar i ara sí que ho podran fer i solen instalAlar-se
a petits locals comercials.

Per tant, això efectivament és una entrada important de
doblers. A més volia destacar també que els projectes afectats
per la moratòria entre el 2005 i el 2008 que tenim registrats a la
conselleria, a partir d’aquest moment poden continuar amb la
seva tramitació. Aquests projectes que estaven afectats per la
moratòria en aquest període de temps que tenim registrats són
un total de 41 més o manco, la majoria ja han iniciat la
tramitació, les altres ho poden fer quan suspenguin els
contenciosos administratius que tenien posats.

De totes maneres, d’aquests projectes s’ha de dir que la
majoria afecten l’illa de Mallorca i 9 són d’Eivissa, no n’hi ha
cap que afecti l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vives. Sr. Tadeo.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per l’aclariment, efectivament sabem que la
finalització de la moratòria hauria de suposar per a totes les illes
una reactivació econòmica en una difícil situació econòmica que
tenim. Era una manera de poder reactivar l’economia, una cosa
tan necessària per crear llocs de feina i veim que hi ha illes, com
vostè molt bé diu, on cap projecte d’aquests no es durà a terme,
perquè el consell insular ja ha posat moratòries perquè açò no
pugui ser així. Per tant, queda demostrat que se posen
impediments a la reactivació econòmica de determinades illes
i a Menorca no ens beneficiarem de la finalització de la
moratòria.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies novament. Jo crec que no m’he explicat bé, el que
li he de dit és que dels projectes que estaven afectats per la
moratòria, no n’hi havia cap demanat per a l’illa de Menorca.
Per tant, el fet que s’hagi aixecat la moratòria, no afecta en
aquest cas a Menorca referits a aquests projectes. Ara bé, és
veritat que a Menorca hi ha una moratòria en aquests moments
i jo li explicaré els motius. Resulta que la nova llei prohibeix el
comerç al detall en el nou sòl industrial. I just es permet el
comerç al detall fins a un màxim del 10% de sòl lucratiu. 

Què passa? Que a Menorca hi ha sòl industrial disponible
per al comerç al detall i l’únic que es pretén és una moratòria
transitòria, ja sap la meva opinió sobre les moratòries, si
s’allarguen eternament són perjudicials, si són puntuals per
ordenar un nou sistema comercial jo crec que són positives, i
l’únic que es fa és una moratòria que en aquests moments durarà
un parell de mesos precisament per aclarir una mica aquesta
situació. Res més, no crec que perjudiqui en absolut l’illa de
Menorca, perquè a sòl urbà no consolidat no hi ha cap problema
perquè s’hi estableixin, quan s’hagin posat d’acord les parts i
s’hagi aclarit una mica i hagin decidit adaptar-se a aquest nou
model, la moratòria s’aixecarà i per tant, els nous projectes
beneficiaran totes les illes per igual. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives.

II.9) Pregunta RGE núm. 595/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consideracions en relació amb el Partit Popular.

La següent pregunta és relativa a consideracions en relació
amb el Partit Popular que formula el Sr. Antoni Pastor. Té la
paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vàrem poder llegir, crec que era
dia 14, unes declaracions de la Consellera de Turisme i també
portaveu del Govern que deia del Partit Popular bàsicament
dues coses, una que els càlculs electorals de la moció de censura
del PP desesperaven els ciutadans i que el Partit Popular basava
la seva actuació política exclusivament en els interessos
electorals. M’imagín que era per crear una mica d’ambient a la
reunió que havien de tenir amb el president dia 15.

Fals, Sra. Barceló, fals. El Partit Popular -i li diré una sèrie
de conceptes que va fer la passada legislatura quan va governar-
va ser un govern de gestió i a més un govern que va gestionar
eficaçment, un govern que va generar confiança als empresaris
i també als treballadors, ho va fer amb diàleg a tots els sectors.
Un govern que va recuperar l’economia, una economia que
estava a punt de la recessió i que va quedar en superàvit. Va ser
un govern d’estabilitat, cosa de què vostès no poden presumir.
I es va esforçar per modernitzar i per ser una comunitat
competitiva. Tot el que vostès vulguin dir damunt el Partit
Popular és fals i no té cap sentit ni un.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies. A mi m’agradaria que llegís atentament les
declaracions que es varen fer, anaven lligades precisament que
no dóna molt de marge de confiança als ciutadans, de beneficis
a l’economia, aquest anar i venir entorn a les possibilitats o
oportunitats de mocions de censura. Aquesta és la realitat que
vivim en aquest moment per part del Partit Popular i els seus
diferents portaveus. Pensàvem que ja havia quedat resolt en el
debat, ara tornam a obrir aquest debat. Açò és simplement el
que assenyalam, que no és bo per als ciutadans i no és bo per als
ciutadans i donàvem una alternativa molt clara i era fer un pacte
a favor de determinades coses i d’una manera molt concreta a
favor del turisme.

Ben segur que el Partit Popular, i estic encantada que no
sigui així, que vertaderament el Partit Popular tengui clar, com
diu que ha tingut, aquest benefici a favor dels ciutadans,
perfecte, jo crec que açò és un bon camí per poder tancar acords
que tant des del seu grup com evidentment des del Govern
tenim clar que són importants. Evidentment tots els beneficis de
l’anterior govern, evidentment no seré jo avui aquí qui els jutgi
avui aquí, bon són, però bé, tampoc res no és garantia de res i,
per tant, totes les virtuts el temps ja les jutjarà. Repetim,
encantada que se sumin a l’acord i evidentment en aquest sentit
-repetesc- els debats de mocions de censura, d’anar i venir, no
crec que en aquest moment beneficiïn absolutament ningú.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. A més, li agraesc el seu to.
Però el seu to és un to aïllat dins el seu partit. El seu partit es
caracteritza per demonitzar l’acció que va tenir el Govern de
l’anterior legislatura, per demonitzar totes i cadascuna de les
persones que hi ha dins el Partit Popular. El Partit Popular quan
governa li he dit que ho fa amb eficàcia, va doblar la promoció
turística, va fer infraestructures, va reduir les llistes d’espera, va
fer 15 residències, va fer depuradores, va fer les obres de Sa
Costera, va fer escoles, va fer moltes coses per a aquesta
comunitat. I vostès, el seu govern, fa dos anys i mig que l’únic
que li preocupa és demonitzar la gestió que va fer el Partit
Popular l’anterior legislatura. 

Pot ser que no ho féssim tot bé, però vostès no tenen cap
dret ni un a ocultar totes les coses ben fetes i els esforços que
varen fer totes les persones que varen entrar a l’anterior govern
per a aquesta comunitat. El Partit Popular és coherent quan és
al Govern i fa feina també per als ciutadans i quan és a
l’oposició.

Sra. Barceló, els que no són coherents són vostès. Se’n
recorden d’aquesta fotografia? Se’n recorden d’aquesta
fotografia que diu “prou”? Bé, això no és el Partit Popular, això
són vostès que dimonitzaven Son Espases quan estaven a
l’oposició, es posaven rere una pancarta i avui volen dir que Son
Espases és gestió seva. Escolti, Son Espases també és gestió del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Jo també li puc fer un recordatori del que fa
aquest govern, quantes coses no feim, d’inversions ferroviàries,
d’escoletes, d’habitatge de protecció oficial...?, i tant, fum, fum,
açò són actes, açò són inauguracions, açò són posades de
primeres pedres, açò és transformar les ciutats amb les lleis de
barris i els habitatges públics, en rehabilitació, en mil coses. És
el Govern que més recursos ha aconseguit, respecte del sistema
de finançament i entorn al que fa referència a inversions
estatutàries.

Aquest govern ha canviat totalment les oportunitats
d’aquesta comunitat i les exerceix. 

(Remor de veus)

Perdó, no, no, no... amb fets ben concrets, amb fets ben
concrets. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Imaginin, vostès varen quedar palanquejats amb Son
Espases i encara hi estan, absolutament, res més.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II.10) Pregunta RGE núm. 601/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a matriculació a la UIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa a la matriculació a la
Universitat de les Illes Balears i la formula la Sra. Cristina Rita.
Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades, també públic present i periodistes aquí
presents, aquesta pregunta va dirigida al conseller d’Educació
i Cultura.

Sr. Conseller, la nostra comunitat autònoma és una de les
que té un índex més baix d’universitaris de tot l’Estat, cosa
preocupant ja en si mateixa. Fins el curs 2008-2009 el nombre
d’estudiants, gràcies a una brillant gestió educativa, baixava
contínuament. També és cert que hi havia hagut un descens de
la natalitat, que podia ser una causa demogràfica, però que
també no havia estat compensada aquesta causa demogràfica
per l’augment del nivell de vida que se suposa que hi havia. A
l’inrevés, en la nostra comunitat autònoma la possibilitat de
guanyar diners fàcilment havia dirigit els nostres joves al camp
laborals massa prematurament i en detriment precisament de la
seva formació.

S’ha dit que un dels pocs efectes positius que podia tenir la
crisi econòmica podria ser que els joves, en no trobar feina tan
fàcilment com fa uns anys, es poguessin sentir atrets novament
pels estudis. Evidentment, hauríem d’aprofitar aquesta
conjuntura per estimular la importància dels estudis
universitaris.

És per aquest motiu, Sr. Conseller, que voldríem saber quins
han estat els resultats de la matriculació a la UIB el curs 2009-
2010, curs en què també s’ha aplicat per primera vegada el
denominat Pla Bolonya, i si s’ha apreciat aquest canvi de
tendència. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ha fet unes
matisacions i uns aclariments sobre la matriculació de l’alumnat
en general a la Universitat que compartesc. Efectivament,
s’hauria de fer un estudi més profund del que passa, però el que
sí li donaré són les dades que tenim contrastades en el mes de
febrer, a mitjans de febrer, d’enguany i de l’any passat.

L’augment a la Universitat de les Illes Balears ha estat d’un
4,17%, la qual cosa suposa un augment de 630 alumnes més que
l’any passat, això amb un total de 15.570. La distribució per
illes varia, aquest tant per cent, a Mallorca suposa un 6,16 -
pràcticament és el mateix- i suposa que en aquests moments de
Mallorca hi ha 14.795 alumnes. A Eivissa i a Formentera
l’augment és d’1,73%, amb un alumnat de 471, i a Menorca
tenim un augment més considerable del 8,57%, amb un total de
304.

Això afecta els alumnes que fan tots els estudis a nivell
universitari oficials, però també hi ha un altre tipus d’alumnat
que també ha experimentat un augment com el que també
teníem aquí, concretament un 21,87% d’augment significatiu a
la formació inicial de post grau. Això ha estat un fet que ha
cridat l’atenció de la conselleria, evidentment, i ho valoram
molt positivament.

Després també hi ha hagut un augment considerable d’un
14% en totes aquelles matèries com poden ser idiomes per a
estrangers, programes de mobilitat Erasmus, matrícules
extraordinàries i títol de seguretat i ciències policials.

Quant a la Universitat Oberta de Majors també s’ha
augmentat un 14,45%. En definitiva hi ha hagut un augment
considerable dins la Universitat de les Illes Balears que, en
aquests moment, amb un tipus d’alumnes i els altres tipus
d’alumnes tenim a 19.975 -20.000- alumnes dins la Universitat.

També, possiblement, hauríem d’estudiar en un altre
moment el tipus d’alumnat que existeix a més a la UIB, com és
l’alumnat de la UNED o com són també les carreres que es fan
mitjançant universitats obertes o tipus on line.

Moltes gràcies per la seva petició i perquè he pogut explicar
en aquest parlament com estava la situació a la Universitat de
les Illes Balears. Gràcies, Sra. Diputada i Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. La Sra. Rita no vol la paraula.

II.11) Pregunta RGE núm. 596/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió del Govern fins al final de la
legislatura.

Passam a la següent pregunta, relativa a la gestió del Govern
al final de la legislatura. La formula el diputat Sr. Francesc Fiol,
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. President, ara quan veig la pregunta que vaig
redactar..., en fi, deia: “creu vertaderament el president que pot
dur endavant el Govern?”, no si ho creu el president, si ho creu
vertaderament. És a dir, ja significa que la redacció subratlla
l’increïble de la creença que aquest govern pugui anar endavant.
Sincerament, he de dir a més que la pregunta, com és natural,
estava redactada abans del debat de dijous i divendres. És dir
encara no m’havia fet una idea tan clara del poc que pot donar
de si aquest govern, de com és de dèbil en aquests moments
aquest govern i de la situació de vertadera força mini
minoritària, govern mini minoritari que tenim en aquesta
comunitat. 

Per tant, Sr. President, li deman si vostè, no només si creu,
sinó si creu vertaderament que és capaç de dur endavant aquest
govern fins que acabi la legislatura. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, em pensava que
n’havíem parlat divendres, d’això, no és per res, però pensava
que divendres havíem tingut una trobada precisament per parlar
d’aquestes coses.

Sí, Sr. Fiol, ho crec vertaderament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, en parlàrem
divendres, en parlam avui dimarts, en parlarem dimarts que ve
i totes les vegades que trobem que sigui necessari parlar-ne en
aquest parlament. 

(Aplaudiments)

No ens en faltaria d’altra, que vostè ens digués de què hem
de parlar!
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El problema del seu govern mini minoritari és que a més ve
contaminat per una crisi a les institucions, com puguin ser
l’Ajuntament de Palma o el mateix Consell de Govern. Al
nostre parer, Sr. President, la gestió d’aquesta crisi i de la crisi
econòmica que tenim a la comunitat és negativa i els principals
objectius d’aquesta legislatura no s’han complert. És veritat que
els repassàrem dijous, però deixi’m subratllar-ne algun altre: el
Pacte local com a gran element de cohesió entre els
ajuntaments, completament incomplert; ocupació per a tots i de
qualitat, absolutament, val més no parlar-ne. No s’han complert
els grans projectes de trens ni la millora de l’educació com es
pretén i a més a la UIB. S’ha de tenir molt de valor per fer
intervencions i preguntes com la que s’ha fet avui sobre la UIB
estant les coses com estan a la UIB, que ja en parlarem un dia
d’aquests. 

Per tant, si tot això no ha succeït amb majoria, Sr. President,
si tot això vostè no ho ha pogut dur endavant en dos anys i mig,
estant en majoria, com pot pretendre ara que està en minoria que
les coses vagin millor? Tan dolents eren els seus socis? Tan
malament mirava els seus socis que pensa que quan tenia
majoria anava malament i ara que està en minoria les coses es
resoldran i el sistema anirà endavant?

Sr. President, creim que hi ha un govern que no té estabilitat,
si no hi ha estabilitat no hi haurà avanços i sense estabilitat no
aconseguirà allò que necessita el públic, els ciutadans, la gent
que vol dur endavant un negoci, que es que es creï un clima de
confiança. No hi haurà confiança, Sr. President, no hi ha
confiança ja en la situació política i econòmica i no hi ha
confiança dins l’opinió pública amb el Govern que vostè
presideix. Ja li ho vaig dir l’altre dia i li ho reiter avui i li ho diré
totes les vegades que em sembli oportú dir-ho, perquè aquesta
és la meva responsabilitat, vostè necessita, naturalment,
presentar una qüestió de confiança dins aquest parlament o
dimitir. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, no, no, Sr. Fiol,
jo estaré encantat que en parlem cada vegada que vostè ho trobi,
estic a la seva total i absoluta disposició, ja li ho vaig dir
divendres. 

Miri, Sr. Fiol, ahir vaig anar a Eivissa i vaig visitar les obres
de Sa Penya, on es fa una rehabilitació extraordinària, vaig
inaugurar la Casa de Broner i llavors vaig anar a Sant Antoni i
a Sant Antoni posàrem la primera pedra d'una escoleta i a la
vegada parlàrem amb el batlle i anàrem a veure 25 habitatges de
protecció oficial que es fan també a Sant Antoni. Vàrem parlar
amb el batlle d’una remodelació, d’una millora que hem de fer
de l’escola ara ja molt ràpidament i vàrem parlar amb el batlle
també d’una remodelació en l’àmbit turístic i per tant d’un
projecte que volem empènyer allà, a Sant Antoni. I li vull dir

que tot el temps vaig estar molt estable, vaig estar perfectament
estable i tot això, Sr. Fiol, és acció de govern, efectivament,
escoletes per a nins i nines de la nostra comunitat, en aquest cas
d’Eivissa, habitatges de protecció oficial per a la gent que té
dificultats per poder accedir a un habitatge, remodelació del
turisme allà a Sant Antoni i, per tant, d’un projecte que millori
l’oferta turística que és la nostra principal activitat econòmica,
i rehabilitació de Sa Penya, d’un barri que ho necessita i al qual
necessitam donar més qualitat de vida.

Aquesta és la feina diària meva, tenc una agenda molt
atapeïda, puc venir a parlar amb vostè d’aquestes històries cada
vegada que vostè vulgui, però jo tenc una agenda extraordinària
per donar respostes a la gent perquè tenim molts de projectes i
molts d’inversions a fer i no ens aturarem, Sr. Fiol.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

III. InterpelAlació RGE núm. 13900/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades
per fer front a la difícil situació turística.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a mesures adoptades pel Govern
per fer front a la difícil situació turística.

Per formular-la té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, Sra. Consellera de Turisme les meves primeres
paraules vull que siguin per felicitar-la pel seu recent
nomenament com a consellera de Turisme i vull desitjar-li tot el
millor perquè un èxit o un encert en la seva tasca serà també
símptoma de progrés, de creació de riquesa a les nostres illes
com a conseqüència d’un fet conegut com és l’extraordinària
dependència de la nostra economia d’aquesta indústria, que és
el turisme.

El Partit Popular presenta una interpelAlació a aquesta
cambra des de dues premisses, crec que importants, i que
m’agradaria deixar clares des del primer moment. En primer
lloc, des de la preocupació que representa constatar uns fets que
no admeten discussió, que no admeten dubte com és la
davallada constant, contínua i progressiva durant els darrers
anys dels principals indicadors turístics tant en nombre de
visitants com en despesa turística com en ocupació, creació de
feina al sector turístic, i fins i tot des del punt de vista de la
constatació que cada vegada també la temporada turística és
més curta, cada vegada s’accentua més l’estacionalitat.
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No entrarem en aquest moment en les causes d’aquesta
davallada espectacular dels principals indicadors turístics. Hem
tengut -ahir ho vàrem saber- un mes de gener francament
terrible, des del punt de vista de l’arribada de visitants, i això es
reflectirà també en l’ocupació laboral i en la despesa turística,
però insistim que també ho volem fer des d’una segona
perspectiva, no només des d’aquesta constatació i des d’aquesta
preocupació, sinó també manifestant des del primer moment la
nostra voluntat de colAlaboració, la nostra voluntat d’estendre la
mà al Govern per cooperar, per colAlaborar durant el que resta
de legislatura amb una qüestió que sempre hem considerat
d’estat per a aquestes illes.

Per tant, en aquesta interpelAlació, encara que hi haurà
d’haver algun retret i alguna crítica, no hi cerquin una voluntat
de demagògia en aquestes xifres, no hi vulguin una voluntat
d’intentar incidir en la dificultat que avui passa, sinó més enllà
d’això una voluntat de colAlaborar i de cooperar; encara que
també li hem de dir que ens sentim francament decebuts de la
acció del govern en aquest sentit. En tres anys hem estat
convocats a dues reunions de la Mesa del turisme -jo mateix hi
he pogut assistir- i creim que és un balanç molt pobre, és un
balanç esquifit del que hauria de ser la recerca d’un punt de
contacte, d’acord, de colAlaboració entre el Govern i l’oposició.

El que faré durant aquesta interpelAlació és plantejar al
Govern una sèrie de qüestions, una sèrie de preguntes per
conèixer la seva opinió, per conèixer la situació com està i en
ser el moment de redactar la moció el Partit Popular fixarà
també la seva postura, la seva opinió sobre aquestes qüestions
i durà aquí al Parlament les propostes de resolució que consideri
oportunes.

La primera pregunta que voldríem formular a la consellera
i a aquest govern és si considera oportú que en un moment de
dificultat com aquest, en un moment de davallada contínua i
constant dels indicadors turístics... si considera oportú i
convenient que l’Estat hagi incrementat l’IVA, l’impost sobre
el valor afegit, aplicable al sector turístic. Nosaltres creim que
no, nosaltres juntament amb tot el sector turístic creim que no
és un moment adequat, creim que no és un moment oportú i que
aquesta pujada de l’IVA a partir de dia 1 de juliol al sector
turístic representarà més atur, menys creació de feina i menys
ingressos. 

Per tant, creim honestament que és una equivocació
lamentable que el Govern de l’Estat en un context com aquest,
en una situació com aquesta hagi duit a terme una política
impositiva de pujada dels imposts, com aquest, però ens
agradaria conèixer la seva opinió. M’agradaria saber, si ens ho
pot explicar, si creu que això és oportú, si creu que això és
convenient i, si no ho creu, si fa o pensa fer al futur alguna
passa en aquest sentit per intentar convèncer Madrid que això
no és el més adient en aquest moments.

M’agradaria també conèixer la seva opinió sobre la situació
de determinats projectes de gran importància per al nostre
turisme, per exemple, el Projecte de reforma integral de la Platja
de Palma. Duim ja quasi tres anys d’aquesta legislatura de
coincidència d’un mateix color polític a Madrid, a Palma, al
consell, al Govern i la veritat és que si haguéssim de fer un
resum avui de la situació seria que tenim un nou alt càrrec, la
Sra. Nájera, tenim a les portes, d’aquí a un mes o dos, ens han

anunciat la presentació d’un màster pla, ja no sé, ja hem perdut
el compte de quin nombre de màsters plans s’han arribat a
presentar, però accions concretes, realitzacions concretes i
específiques molt poques.

Per tant, també voldríem conèixer quina és la seva opinió,
com valora vostè la situació del Projecte de reforma integral de
la Platja de Palma quasi tres anys després del començament de
la legislatura. Ens agradaria conèixer si el Sr. Antich ahir va
anar a Sant Antoni si ens ho pot concretar, amb terminis, amb
calendaris, amb compromisos quan aprovaran i quan
aconseguiran el compromís de Madrid per un projecte de
reforma integral per a la badia de Sant Antoni a l’illa d’Eivissa,
perquè no basta anar-hi, no basta passejar-hi, sinó que ens
agradaria també poder disposar de compromisos ferms en
aquest sentit.

Ens agradaria també conèixer la seva opinió sobre quin serà
el futur més immediat del Palau de Congressos de Palma; Palau
de Congressos que sabem pels mitjans de comunicació perquè
poques han estat les explicacions que ha donat el Govern en
aquest sentit que té dificultats quant a la continuació d’aquest
projecte per part de les empreses que en el seu dia varen resultar
adjudicatàries de la construcció, gestió i explotació posterior
d’aquesta infraestructura. 

Per tant, ens agradaria conèixer quin és el seu pla de feina,
saber exactament quines actuacions du a terme per garantir que
aquesta infraestructura es culmini i, el que encara és més
important, que aquesta infraestructura el dia que estigui
acabada, el dia que estigui completada tengui assegurada una
gestió i una explotació que faci d’aquest palau de congressos un
element clau per a la desestacionalització del nostre turisme.

Ens agradaria també conèixer quina és la seva opinió, quina
valoració fa vostè de l’aplicació de l’anomenat decret Nadal. Jo
tenc aquí retalls de premsa que són molt expressius i molt clars:
“Paralizados proyectos de renovación hotelera por más de 50
millones de euros al no aplicarse el decreto Nadal”. És evident
que hi ha dificultats notòries, jo crec que fàcilment constatables,
en els ajuntaments per posar en marxa aquest decret, per posar
en marxa aquests processos de modernització, i ens agradaria
saber si el Govern està fent qualque cosa al respecte. 

Ens agradaria saber també si el Govern de les Illes Balears
té pensat o no, tal com reclama el sector durant aquesta
legislatura, una modificació de la Llei general turística, i si
aquesta modificació de la Llei general turística anirà bàsicament
adreçada a donar resposta a dos problemes que en aquest
moment està identificant el sector, com és la regulació
específica del condomini, del condohotel, i com és a més, en
segon terme, la possibilitat que es puguin dur a terme canvis
d’usos en les edificacions actuals que permetin una reconversió
de bon de veres de l’oferta turística i una millora de la qualitat
del seu conjunt.
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Ens agradaria conèixer també, Sra. Consellera, quina és la
seva estratègia en matèria promocional; no ha tengut encara
ocasió de comparèixer en el Parlament i explicar-ho. Saber fins
a quin punt tendrà vostè present la necessitat de colAlaborar amb
els majoristes de viatges, si hi haurà una mà estesa en els
convenis de colAlaboració en un moment de dificultats, allà on
és ver que les campanyes on line, les campanyes adreçades
directes al consumidor han de continuar tenint la seva
importància, però en moments com aquests, en moments de
dificultats del mercat, l’alè, el suport dels principals majoristes
europeus, sota el nostre punt de vista, i nacionals és
absolutament indispensable, i per tant volem saber si vostè durà
a terme una política de colAlaboració, una política de cooperació
amb aquests interlocutors turístics. I el mateix que deim dels
majoristes de viatges, ho voldríem fer extensiu a les companyies
aèries: si vostè està disposada a dur a terme convenis de
colAlaboració, convenis que permetin apropar el nostre destí als
principals mercats emissors que, com qualsevol destí
condicionat i marcat per la insularitat, té en el transport aeri un
dels seus principals condicionants.

I ja per acabar, perquè veig que el temps se m’està esgotant
-hi hauria moltíssimes més preguntes-, m’agradaria també
saber, Sra. Consellera, si vostès compliran o no compliran el seu
compromís, el compromís que va fer palès el president del
Govern, el Sr. Antich, davant el sector turístic quan va assumir
el pagament del 0,75% dels interessos dels projectes acollits al
Pla Renove estatal. En aquests moments hi ha un incompliment
denunciat per les patronals turístiques, d’aquest incompliment;
encara no s’han abonat aquestes quantitats. En un moment de
dificultat com aquest seria bo que el Govern no només es
comprometés sinó que a més, en un termini breu, pogués fer
efectiu aquests pagaments.

Acab. Molt breument, Sra. Presidenta. Només per expressar
a la consellera una vegada més que jo crec que el Partit Popular
ha demostrat amb aquesta interpelAlació un interès, conèixer
l’opinió del Govern sobre una sèrie de temes que són
francament importants, que el Partit Popular ho ha fet amb el
millor to possible, i que el Partit Popular li estén la mà en la
colAlaboració per intentar superar una situació de dificultat com
aquesta. En vostè i en el seu govern hi ha la possibilitat que
siguem capaços d’arribar a acords vertaderament importants per
al nostre turisme. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Barceló, té la paraula.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades, jo
agraesc, evidentment, la intervenció, tant pels continguts com
pel to, que avui ha fet el portaveu del Partit Popular, i
evidentment estic encantada de poder retornar a aquests debats
al voltant del que és el concepte turístic amb el portaveu del
Partit Popular. Vull agrair-li, per tant, no només el to i el
contingut de la intervenció sinó evidentment i sobretot aquest
segon punt de voluntat de colAlaboració i, per tant, en aquest
sentit oberts totalment que fins i tot en la presentació de la

mateixa moció ja trobem punts d’acord com perquè es pugui
treballar en els punts que ens interessi d’una manera molt
concreta i molt especial perquè ben segur que  aquestes línies
d’acord hi són.

Jo començaré per assenyalar que evidentment els problemes
del turisme, amb tota una sèrie de principals indicadors que en
aquests moments i durant els darrers anys són, i vertaderament
han de ser objecte de la màxima preocupació, no només el que
fa referència a la baixada de turistes per l’efecte directe de la
crisi, que evidentment l’any passat tant la baixada de turistes
com la baixada de pernoctacions són importants, però com molt
bé diu no només els resultats dels indicadors que avui vivim en
el turisme són resultats d’una situació de crisi internacional
conjuntural. Hi ha problemes que van més a fons, al que fa
referència a l’escurçada de la temporada turística, al que fa
referència a la despesa turística i, per tant, amb tot el que
implica de rendibilitat de l’activitat turística, de competitivitat
de la nostra activitat turística, i en aquest sentit per tant la
necessitat d’ajuntar o d’anar combinant d’una manera
permanent no només mesures de conjuntura, que evidentment
són obligades més que mai, sinó també evidentment mesures de
contingut més estructural per ajudar a guanyar aquesta
competitivitat que volem per al turisme i sobretot aquesta
visualització i aquesta oportunitat que tenim en el turisme com
a vertader motor de creixement econòmic a la nostra comunitat
autònoma. I ho deim així de clar, és la nostra gran oportunitat,
i per tant és fonamental donar i entre tots trobar els instruments
que permetin per tant tirar endavant amb aquesta jo crec que
immillorable oportunitat que tenim del que és l’activitat turística
a la nostra comunitat. Per tant, dades i indicadors de conjuntura,
però també sobretot tot el que implica del que és millorar -
repetesc- aquesta competitivitat.

El full de ruta del Govern fonamentalment va lligat
d’entrada a tres qüestions: els acords dins el marc del Pla de
competitivitat, els acords de la Mesa de Turisme; els plans de
màrqueting i aquesta voluntat de concertació permanent no
només amb els agents econòmics i socials, també amb els
consells insulars, i evidentment la volem estendre d’una manera
directa al Partit Popular.

Quin plantejament de mesures?, i en aquest sentit també
intentaré anar donant-li resposta a totes i cada una de les
mesures que ha plantejat. Evidentment sempre hi ha un debat
aquí, i va lligat al que fa referència per exemple a l’IVA turístic.
Evidentment l’IVA turístic, la pujada d’impostos sobre el sector
turístic, mai no és una bona notícia carregar pel que suposa en
aquests moments i sobretot en una conjuntura de crisi
econòmica que vertaderament els moviments, les expectatives,
la desconfiança, la manca de recursos econòmics, l’atur, que
bàsicament té una atracció molt més gran tot el que fa referència
a preu, a competència en preu, i evidentment en reducció de
nombre de viatges. De fet països del Mediterrani oriental han
aguantat millor la crisi en aquest sentit d’arribades que
nosaltres. Però també hem de ser conscients que malgrat açò no
podem fonamentar el nostre producte turístic només en el que
fa referència a preu; en açò mai no serem bon competidors amb
nous mercats que són cada vegada més importants i que tenen
unes estructures de costos i de rendibilitat molt millors de les
que nosaltres podrem oferir, vull dir que per tant també en
aquest sentit hem de temperar que no només podrem guanyar el
futur en el que fa referència a reduccions de costos, a reduccions
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de preus, sinó en la línia de donar valor afegit a un producte i
vertaderament revalorar el producte que tenim, que és
l’estratègia obligada que hem de seguir i que per tant aquí
lligam evidentment moltes altres propostes que anirem veient.

Així i tot he d’assenyalar que malgrat que entenc que en
aquest moment de crisi no és la millor sortida, també li he
d’assenyalar així que, a voltes, les polítiques de l’Estat
d’ingressos, com les que dins Europa s’han plantejat -en
Sarkozy ha tornat enrere la baixada de l’IVA-, o polítiques com
també a Alemanya, vertaderament s’ha hagut de replantejar les
seves polítiques de rebaixa d’impostos per fer front, també des
d’altres aspectes, a allò que fa referència a la crisi que vivim.
Per tant en aquest sentit vertaderament poc crec que pugui
ajudar l’opinió molt sectorial de costos en un sector d’una
manera momentània respecte del que és la política fiscal d’un
govern de l’Estat. 

Només li vull recordar una cosa: que en aquest nivell de
l’Estat en aquest moment són diferents les oportunitats
d’inversió turística que tenim i que vertaderament també són
oportunitats d’inversió les inversions estatutàries, són 44
milions d’euros els que només el 2009 tenim per invertir en
projectes turístics, i açò també vol dir ocupació, açò també vol
dir millora de la destinació, i per tant també vol dir estratègia
d’anar millorant el que fa referència a la competitivitat de la
destinació, i vertaderament aquest allargament o aquest
producte que volem d’una temporada més alta, i aquest és un
element, per exemple, clau, igual que el que fa referència a les
oportunitats de crèdit per al Pla Renove, que vertaderament
suposen una oportunitat de l’Estat a favor del sector turístic de
reconversió vertaderament important. Per tant l’Estat, és cert, hi
ha coses que t’agradaria que pogués fer d’una altra manera, però
també obligatòriament hem de posar damunt la taula tot el que
en aquests moments aporta lligat al sector turístic i que hem de
ser capaços d’aprofitar perquè implica l’objectiu de millora de
la competitivitat turística i no de lluita entorn del que són els
costos i prou; els costos són importants però no guanyarem mai
aquesta partida als nostres nous competidors.

Per tant en aquest sentit vull assenyalar-li aquest aspecte i
evidentment propostes de projectes, o tal vegada per ordenar-ho
d’alguna altra manera, tot el que suposa com a propostes i
actuacions en marxa, que era un poc l’esquema del títol de la
interpelAlació, evidentment tot el que implica de promoció que
en aquest moment de crisi és obligat intensificar. Hem arribat
als 30 milions, també amb aportacions de l’Estat, el conveni
signat darrerament amb Turespaña que permet en tres anys 9
milions més d’euros per dedicar-los a promoció i, per tant,
poder incrementar aquests recursos i evidentment dos aspectes
clau amb els quals estic totalment d’acord: tot el que implica
transports, majoristes i companyies aèries, i per tant en aquest
sentit total coincidència. L’experiència concreta dels acords
amb els majoristes de viatges a Menorca és un fet evidentment
que continua, però també amb polítiques específiques tant en els
mercats tradicionals com en mercats emergents.

Pel que fa referència al treball de la Platja de Palma,
evidentment en aquests moments, i ben segur que el projecte
s’ha retardat, el mes de maig li podem assegurar que es
presentarà el Màster Plan, que hi ha 10 milions en aquests
moments per invertir específics d’inversions estatutàries, però
també hi ha moltes altres inversions que els podem presentar per
ser per primera vegada un projecte no només integral de
rehabilitació sinó transversal d’actuació: en mobilitat, en estalvi
energètic, en ocupació, en diferents apartats que vertaderament
tenen la seva complexitat.

Pel que fa referència a Sant Antoni, evidentment Sant
Antoni a Eivissa és un compromís de tirar endavant. Existeixen
els recursos d’inversions pressupostàries per a l’any 2010 que
estan a disposició precisament per continuar aquesta política
d’inversions i de rehabilitacions integrals, i per tant també que
aquestes oportunitats, per suposat, arribin a projectes que es
tenen tan clars com són aquest d’Eivissa.

També evidentment li puc donar compte del que fa
referència que, malgrat aquests projectes específics, també tot
el que implica l’aplicació del decret Nadal, les dificultats que
pot establir. Igual que la normativa o legislació turística valoram
i coincidim que s’ha de canviar, hem de fer les coses molt més
fàcils, molt més fàcils, molt més transparents, molt més clares,
i a partir d’aquí ser capaços de definir perfectament què volem
amb la reconversió del nostre projecte turístic i donar-li valor.
I jo crec que aquí és obligat més que mai un gran acord, perquè
hauríem de ser capaços de superar legislatures amb un
plantejament que vertaderament posem en valor el que tenim
davant un model de nous creixements o davant un nou model,
el model que hem viscut fins ara, de molta més construcció
sobre les zones turístiques, molt més residencial, i amb tot el
que implica de càrrega ambiental que en aquest moment
evidentment no és el millor amic per al turisme que volem. Per
tant en aquest sentit no només els dos conceptes que vostè ha
assenyalat, que vertaderament són elements, sinó també
evidentment ser capaços de fer un bot qualitatiu i que Balears es
visualitzin amb aquesta capacitat de lideratge fins i tot també
amb les normatives que permetin identificar tot el que implica
d’un bot qualitatiu en el seu projecte turístic.

Hi ha algunes qüestions en les quals se’m fa difícil donar-li
una resposta aquí molt concreta, com el Palau de Congressos,
però evidentment estaré encantada de poder-li-ho explicitar en
qualsevol altre moment. Hi ha voluntat i feina en el sentit
d’acabar evidentment aquesta infraestructura i de trobar un
sistema de gestió obligatori que ens permeti donar-li la màxima
projecció possible internament i a l’exterior. 
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Per tant en aquest sentit sí li podré anar avançant el que fa
referència a cadascun d’aquests projectes, però ben segur que li
agraesc i que crec que haurem d’utilitzar aquests acords,
sobretot i d’una manera molt especial, jo crec que és la feina
més estratègica que tenim, que és amb l’ordenament turístic, de
definició de model i de reconversió turística que necessitam per
guanyar aquesta competitivitat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Esperança Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera. En primer lloc vull felicitar la nova consellera, na
Joana Barceló, i òbviament desitjar-li el bo i millor en la seva
gestió, així com agrair-li totes les explicacions que ens acaba de
fer.

He d’expressar la nostra satisfacció perquè una persona de
la vostra experiència i capacitat i els coneixements que teniu en
aquest tema estigui al capdavant de Turisme. Es tracta
òbviament d’una àrea fonamental per a les nostres illes i perquè
hi ha moltes coses a fer en aquest camp. El Govern necessitava,
per tant, algú amb coneixements, amb energia, amb molta
energia, per poder gestionar aquesta conselleria de les Illes
Balears, de totes les Illes Balears. Així i tot també vull demanar-
vos que hi ha una certa pressa perquè la Conselleria de Turisme
entri en funcionament en totes les seves àrees, també en l’àrea
d’ordenació; hi ha una certa preocupació i unes certes ganes
perquè tot això estigui clar.

Les últimes temporades òbviament sabem que no han estat
tan profitoses com haurien d’haver estat per al sector turístic a
les Illes Balears, i que s’han fet esforços per invertir aquesta
tendència. El turisme alemany, per exemple, es va reduir
dràsticament la temporada 2009, tot i que segons el nou
conseller, perdó, el nou director general de Promoció, Vicenç
Torres, ja parla de cara al 2010 d’una expectativa de creixement
possiblement ja d’un 3%; no és gaire però sembla que se
comença a invertir aquesta tendència i que també a la premsa
d’avui ja es parla que s’inverteix aquesta tendència, com a
mínim s’alenteix o s’estabilitza el decreixement del turisme
anglès.

Des del meu punt de vista pens que perquè es pugui
continuar treballant en aquest camí com a mínim d’aturar aquest
decreixement hi ha tota una sèrie de temes i accions que són
importants. Per exemple pens, i és massa important, la millora
clara pel que fa a totes les connexions aèries; del tema del
transport aeri n’hem parlat, se n’ha parlat abans i fa dies que en
parlam. El problema de totes aquestes connexions aèries
constitueix un dels problemes endèmics del turisme. El Consell
Insular d’Eivissa surt a tota la premsa la inversió dels 4 milions
per a viatges curts, inversió que ve de Madrid per finançar
aquest tipus de turisme de cap de setmana, etc., però, clar, al

mateix temps que s’anuncia tot aquest pressupost i aquest esforç
d’inversió, també es coneix la notícia que baixen els vols amb
Barcelona, per exemple. Per tant són contradiccions que es
produeixen massa sovint i que ens costa o és massa difícil
invertir aquesta tendència. Per tant s’ha de centrar i marcar
aquesta importància que tenen totes les connexions aèries i
intentar millorar-les de la millor manera.

I en aquest sentit, també, la notícia d’avui que fa AECA, a
veure què us sembla, si hi hauria aquesta possibilitat, d’aquest
esforç des del Govern balear per impulsar aquesta creació o,
com a mínim, tot això que són les companyies de xàrters de cara
a aquesta millora.

Quant a Eivissa, també us voldríem fer dues preguntes i era,
quant a la remodelació de la Platja d’en Bossa i el projecte; heu
parlat de la badia de Portmany, sabem que el president ahir va
ser amb el batle de la vila de Portmany i que hi haurà aquest
esforç de la reforma de la Platja de Sant Antoni. Però clar,
també l’esforç que s’ha de fer des del Consell d’Eivissa, amb la
remodelació de la Platja d’en Bossa, també ja n’hem parlat
altres vegades, de quina manera des del Govern podríeu
incentivar, ajudar, animar per fer efectiva i perquè s’acceleri el
procés de la Platja d’en Bossa.

El vostre predecessor, Miquel Ferrer, va parlar i ho va
comunicar que el Ministeri de Turisme invertiria el pressupost
necessari per finançar la segona part de les obres del Palau de
Congressos de Santa Eulària; m’agradaria saber si això
bàsicament eren unes declaracions d’intencions en aquell
moment del conseller Miquel Ferrer o bé sí que hi ha, diríem,
alguna concreció d’aquestes inversions per a aquest projecte.

També agrair-vos i felicitar-vos perquè ens preocupava el
retard que hi havia de la firma del conveni del turisme amb
Formentera, per tant ha estat una bona notícia si aquest dijous
es tira endavant; vull dir, Formentera és una illa que és a un
moment molt òptim dins el mercat turístic i qualsevol
endarreriment, com que té un equilibri tan fràgil, qualsevol
endarreriment de qualsevol conveni òbviament en promoció
turística preocupa. Per tant, estam contents que aquest conveni
es pugui firmar.

Finalment, dir-vos, recordar-vos això, que aquest país que
tenim, les Illes Balears, totes amb una economia basada sobre
el turisme i que tot sovint es produeix aquesta paradoxa que és
difícil de gestionar, quatre destinacions turístiques, que són
quatre balears i que les quatre competeixen entre elles, per tant,
una paradoxa, ja ho dic i ho repeteix, difícil de gestionar. Per
tant, crec que s’hauria de poder competir en igualtat de
condicions i que en cap cas el Govern no hauria d’afavorir una
d’aquestes destinacions turístiques per sobre de les altres. Es
tracta, per tant, de lluitar per millorar les condicions a tot arreu
i de mantenir un equilibri interior molt complicat. I que aquest
passa, i entenem, per accelerar, encara que sigui en el darrer
temps d’aquesta legislatura, tot allò que ens afecta que són les
competències en educació a les diferents illes; crec que també
estaria bé que si teniu uns certs minuts us poguéssiu comentar
aquest tema d’aquí.
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Per tant, res, esperar, només, Sra. Consellera, que traslladeu
això que us caracteritza, el vostre saber fer, a la Conselleria de
Turisme i que doneu una resposta ràpida i eficaç a les
reivindicacions que el sector té plantejades des de l’illa
d’Eivissa. Si ho feu així segur que al final de la legislatura
podrem oferir, i pens que ha de ser així, una obra realitzada i
demostrar que un govern progressista i plural també és un
govern eficaç.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre molt senzilla. Jo li
pregaria que estigui atenta a la direcció d’aquest debat, perquè
som a un tràmit d’interpelAlació on un grup interpelAla el Govern
i la resta de grups poden fixar posició sobre això, però no obrir
una nova interpelAlació contra el Govern o al Govern, perquè
quan la consellera hagi de respondre a la meva persona no
tendrà temps per respondre al a meva persona, volent respondre
allò altre.

Jo li agrairia, per favor, que estigui pendent del debat i
marqui el que ha de ser una interpelAlació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé si satisfaré el Sr. Flaquer si
ja qued directament a l’escó; crec que realment la fórmula de
regulació del Reglament no és prou feliç a l’hora de regular les
interpelAlacions i valdrà la pena reflexionar-hi.

En qualsevol cas, jo sí que voldria en primer lloc compartir
la preocupació que s’ha donat per les dades turístiques; per la
situació econòmica en general que comporta i celebram l’oferta
de cooperació que ha fet el portaveu del Grup Popular i que
s’intensifiquin els contactes, si cal, demanam a la consellera
perquè mantenguem en tots aquests aspectes el màxim d’unitat
d’acció i de consens amb la política turística.

Respecte dels punts que s’han tractat, perquè al final crec
que serà, centrant-nos en la moció subsegüent allà on realment
podrem opinar com a grup respecte de les propostes que fa el
grup interpelAlant, voldríem només fer breument alguns apunts,
perquè és evident que s’ha fet, s’ha obert tot el meló de la
política turística i és difícil afrontar-ho amb els cinc minuts de
la interpelAlació.

Per un vent, és evident, com reconeixia la consellera, que
l’augment en aquests moments de l’IVA turístic dels serveis és
un mal moment i s’hauria de fer un esforç per a no gravar amb
més càrregues unes finances en aquest moment privades que ja
suporten prou entrebancs. Ara, també és cert que no necessitam
avui arques buides a les administracions, es necessita un esforç
addicional també en el món turístic, també en la renovació dels
equipaments, també en la millora de totes les zones turístiques
i que, per tant, cal que hi hagi uns ingressos; s’ha de veure d’on,
però realment d’aquesta empenta pública no se’n pot prescindir.

S’ha posat l’exemple de la Platja de Palma, creim que és cert
que fa, no quatre anys, no tres anys, jo diria que fa molts més
anys que sentim parlar d’aquest projecte i costa, es va acostant,
es va veient una cosa com a més propera, més possible, més
factible, però és cert que és hora ja d’emprendre-la.

Una darrera reflexió per part del nostre grup, dins aquest
debat, i ja dic que estarem a l’espera de la moció subsegüent, és
no caure en la temptació que la crisi ens dugui a canviar
l’escenari dels grans reptes que té el nostre producte turístic des
de fa anys, la qualitat, l’esponjament, la millora de les zones
turístiques no és pot canviar ara per un moment conjuntural. Hi
ha hagut una exigència durant tots els anys vuitanta, de l’excés
de places, de les zones verdes que hi ha d’haver dins cada plaça
de l’esponjament dels seixanta metres per habitant o per plaça
que s’havien de tenir; ja hem posat alguna excepció amb motiu
de la conjuntura econòmica, però insistir cap a aquest camí, cap
al residencial, oblidant l’oferta turística per sortir al pas de
moments de conjuntura, crec que es podria cometre un error
basant-nos en una temptació puntual. De cap manera, la gran
línia d’allà on anam la tenim perfectament precisada, s’ha
discutit en aquests debats en aquesta casa durant vint anys i crec
que, més enllà de fer algun gest com es va fer amb el Decret
Nadal, que si és necessari doncs s’ha de polir, l’horitzó allà on
anam no l’hauríem de canviar, i els cants de sirena de juntar
molt més residencial i turístic i de derivar fins i tot oferta
turística de veritat cap el residencial, crec que seria un mal camí.
I en tot cas, si hi ha d’haver una regulació de caràcter turístic,
l’hauríem de parlar molt intensament i que fos estrictament
turística i de suport a l’explotació turística.

Així és com nosaltres ho veiem, però crec que, com
s’apuntava, el gran debat d’una interpelAlació són les preguntes
que planteja l’interpelAlant al Govern, confiam que de resultes
d’aquest debat que ara es produeixi serà a la moció subsegüent
on tots ens podrem pronunciar respecte de les propostes
concretes que se suscitin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Crespí té la paraula.
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LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, benvinguda consellera, també
des del Grup Parlamentari Socialista, encara que ja ho he fet
particularment, aquí públicament vull donar-li la benvinguda.

He estructurat la meva intervenció en tres grans eixos: un
seria la política del diàleg; un altre seria: dades del sector, i un
altre: accions concretes, tot dins el marc de les accions que fa
aquest govern per fer front a la difícil situació econòmica en què
ens trobam.

En el primer bloc, crec que hem de partir de la idea bàsica,
que crec que tots la tenim molt clara, i és que el turisme, o
millor dit, la indústria turística, amb tot el que l’envolta ha de
ser una qüestió que impliqui totes les forces polítiques,
empresaris i agents socials, crec que tots junts ens hem de seure
i dissenyar el model turístic que volem i poder debatre tots els
temes que ens preocupen i interessen el sector, i més en una
situació econòmica de crisi que ens trobam.

Crec que el diàleg i la concertació ha estat una constant
d’aquest govern, i així crec que ho podem veure amb tres grans
eixos: amb el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social i la creació de la Mesa de seguiment dels acords presos en
el pacte; la Mesa del Turisme, que sí que ja s’ha reunit aquest
mes de febrer amb la consellera, on es debaten qüestions
interessants per al sector i especialment el model de sol i platja,
i també tenir en compte els consells insulars a l’hora de
dissenyar les distintes polítiques de promoció turística i
diferents tipus d’accions, per exemple, el recent conveni firmat
amb el Consell Insular de Menorca on l’objecte és atreure més
de 130.000 turistes; o el que ja ha anunciat la consellera avui,
amb el Consell de Formentera, d’incrementar la promoció fins
a 1 milió d’euros.

No crec que sigui necessari, encara que crec que no hi és de
més ressaltar, la importància d’aquest sector en la nostra
economia on directament i indirectament suposa el 80% del
PIB, donat que no sols afecta el sector turístic concretament
sinó tota la resta de sector que l’envolten, com poden ser la
construcció, els serveis, etc.

Un segon eix d’aquest debat són les dades del sector. Crec
que tots som conscients, i aquí ho hem dit, que les dades del
sector no es troben a un bon moment, parlam de xifres tancades
el 2009, on la davallada de turistes a les illes és d’un 11,3%. Les
previsions de cara al 2010 són difícils de fer, donat que cada
vegada més el turista reserva prop de la data del viatge, i perquè
no coneixem exactament l’evolució dels nostres mercats
emissors, encara que es parla d’una millora del mercat alemany
i d’una tímida del mercat anglès.

Aquest govern és ben conscient d’aquesta difícil situació del
sector i per això ha pres tota una sèrie de mesures per fer-hi
front, que ara aniré detallant, totes són accions enfocades a la
millora de la competitivitat i de la productivitat del sector.
Aquestes accions les podem agrupar en tres grups, serien: els
pressuposts que hem aprovat del 2010; les accions que s’han fet
en colAlaboració amb el Govern d’Espanya i les accions del
Govern autonòmic. Hem de tenir en compte que comptam el
2010 amb els pressuposts més grans a l’àrea de promoció
turística. Davant la davallada d’ingressos que ha tengut aquest

govern, s’ha fet un esforç molt important per a aquest sector
estratègic a les nostres illes, i a pesar que els pressuposts de la
Conselleria de Turisme han davallat un 5,6%, comptam amb el
pressupost més alt de promoció.

Totes les accions recollides en els pressuposts ja es fan de
cara aquesta situació econòmica que pateix el sector, amb un Pla
de màrqueting, tenint en compte la singularitat de cada illa i de
diversificar al màxim l’oferta turística, però sempre tenint el sol
i platja com a segment principal.

Un segon punt que serien les accions que s’han fet des del
Govern d’Espanya, hem d’assenyalar la gran colAlaboració que
tenim amb el Ministeri de Turisme, amb la Secretaria d’Estat de
Turisme, amb l’aposta de la modernització del sector turístic:
millora del producte, allargament de temporada; a més de voler
donar un pes important al turisme dins el marc de la Unió
Europea. Per tant, creim necessari parlar d’aquestes iniciatives
que du el Govern central i que contribueixen a la millora del
sector por donar-li un impuls: seria el Plan Renove i Future
sobre el turisme, on la nostra comunitat ha rebut 286 milions
d’euros; el Projecte Turisme Sènior, on avui a la premsa
apareixen dades esperançadores cap a la nostra comunitat
autònoma; la modernització integral de destins madurs al
Govern de l’Estat, que seria el Consorci de la Platja de Palma,
o promoure la discussió en el Consell Europea de la creació
d’un marc integrador de la política turística, amb un pressupost
plurianual 2011-2013.

Quant a les accions anunciades pel Govern autonòmic, crec
que ja va quedar ben palesa la importància que dóna aquest
govern a la situació del sector; així, el dijous, en el debat del
president Antich, de les disset mesures que va anunciar, sis
afectaven directament el sector i les enumeraré ràpidament, van
ser en promoció turística, en reconversió, un pla especial de
desestacionalització per a cada una de les illes, un pla estratègic
per al transport i el sector aeronàutic, un pla d’impuls a les
noves tecnologies que afecten directament el sector turístic i la
rehabilitació en el sector de la construcció, que afectaria la
Platja de Palma.

Per tant, crec que es fa molta feina en aquest sector i des del
Grup Parlamentari Socialista volem donar el nostre suport a la
Conselleria de Turisme i l’animam que continuï en aquesta línia
de diàleg i concert que tant caracteritza aquest govern. I en
aquesta mateixa línia, el Grup Parlamentari Socialista analitzarà
amb molt detall les propostes del Partit Popular a la moció a fi
d’arribar al major acord possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Torn de rèplica del grup autor de la
interpelAlació, Sr. Flaquer, té la paraula.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
També agrair a tots els grups parlamentaris les seves
aportacions i a la consellera la seva amable resposta a les
distintes inquietuds que li hem manifestat des del Grup
Parlamentari Popular.

Jo em centraré bàsicament en dos temes, perquè n’hi ha
d’altres que crec que podem arribar a punts d’acord, i crec que
això és important en una qüestió com aquesta, tot el que fa
referència a la reforma de la normativa turística per millorar el
seu procés de modernització permanent i de reconversió; tot el
que fa referència al tema del Palau de Congressos, esperarem les
seves respostes, i de la promoció turística, en el tema de
majoristes de viatges i transport aeri. Crec que amb la moció
subsegüent a aquesta interpelAlació, des del grup parlamentari
aportarem les propostes de resolució que considerem oportunes,
per veure si podem aconseguir el màxim consens possible dins
aquesta cambra.

Però m’agradaria centrar-me en dos temes, el primer era el
de la Platja de Palma. Jo li he de dir, Sra. Consellera, que em
preocupa la presentació d’un nou màster-pla, em preocupa
perquè ja li he dit que no deu ser ni el primer, ni el segon, ni el
tercer, i per tant m’agradaria saber què farem amb els anteriors
-anteriors que parlaven també de moltes de les coses de què
vostè parlava aquí, de mobilitat, d’estalvi energètic, de
tractament d’aigua, etc.-, tots aquests màster-plans també en
parlaven i també tots tenien una idea molt clara de què fer amb
aquestes qüestions. I em dóna la sensació que seguim donant
voltes sobre tot el que són projectes, plans, màsters, etc., però
no acabam d’aterrar a la realitat i no acabam de concretar les
accions que s’han de dur a terme.

I en aquest sentit, ens preocupa moltíssim que durant aquests
tres anys, ja li dic, no hi ha una concreció efectiva i material
d’aquestes actuacions. De fet, hem sentit parlar durant aquests
darrers dies de la possibilitat de dur al Parlament un projecte de
llei, que faciliti l’actuació dins aquest entorn de la Platja de
Palma i no hem sentit cap paraula per la seva part en aquest
sentit en aquesta interpelAlació.

Però en el tema en el que realment em voldria centrar,
perquè és un tema urgent, un tema actual, puntual, és el tema de
la pujada de l’IVA per a aquest any 2010. Crec que aquí sí que
es reflecteixen les diferents concepcions de la política que pugui
tenir el nostre grup i el seu, el seu Govern i a més el Govern de
l’Estat. Tant vostè com el Sr. Alorda, curiosament la Sra. Marí
no s’ha referit a un tema que jo crec que és molt important i al
qual jo sí m’havia referit, com és l’increment de l’IVA, diuen
que això no és positiu, que això no és bo, però que bé, que al
cap i a la fi hem d’aconseguir recursos i l’única manera
d’aconseguir recursos és incrementar els imposts, i aquí és on
hi ha, pens jo, la gran diferència entre nosaltres i vostès.
Nosaltres creiem precisament tot el contrari, supòs que en
acabar comptarem, supòs que en fer balanç d’aquesta temporada
turística tendrem les xifres i els números a la vista i podrem
veure qui tenia raó. Però nosaltres estam fermament convençuts
que l’increment de l’IVA provocarà també una disminució de
la recaptació, fins i tot des d’un punt de vista d’estricta política
fiscal no és convenient ni oportú aquest increment, perquè
refrena la demanda, refrena el consum, no només dels turistes

que vendran a les nostres illes, sinó fins i tot els que venen aquí
i veuran com el preu de l’oferta complementària, el preu de les
excursions, el preu del paquet turístic en el seu conjunt,
globalment considerat, es veurà incrementat; perquè malgrat
vostè digui i hi puguem coincidir que la política de preus no és
l’única que s’ha d’aplicar dins el món turístic, vostè també
convendrà amb mi que per poder aplicar polítiques distintes,
primer és necessari viure un moment i una conjuntura
econòmica favorable i a més haver fet abans els deures de la
reconversió, de la modernització permanent del nostre producte
i del nostre entorn.

I per tant, lamentablement, la temporada 2010 a mi em dóna
la sensació, i el temps llevarà o donarà raons, que tendrem una
disminució de la recaptació com a conseqüència, li he dit al
principi, de més atur, menys ocupació i menys ingressos, com
a conseqüència que hi haurà un refredament en el consum dins
el mercat turístic, tant a l’oferta d’allotjament com a l’oferta
complementària. I a mi em dóna la sensació, i serà una opinió
molt particular, però la sostenc, que aquí el que hi ha és un
excés de supèrbia per part del Govern de Madrid, del Sr.
Zapatero, a no voler reconèixer un error que li han assenyalat
els principals interlocutors turístics, li han assenyalat els
principals experts econòmics d’aquest país, que diuen que un
increment de l’IVA en aquestes circumstàncies i amb aquestes
condicions no provocarà l’efecte que vostès diuen, sinó més
aviat tot el contrari.

I per tant, nosaltres volem reconsiderar la seva postura i la
postura dels grups que li donen suport i ho plantejarem a la
nostra moció, perquè, a més, tenim la immillorable, que també
ha manifestat la portaveu del Grup Socialista, la immillorable
posició que ens dóna tenir un secretari d’Estat mallorquí, el Sr.
Mesquida, secretari d’Estat que ha estat reunit, com ens consta,
a Londres, a la World Travel Market i a FITUR a Madrid i al
sector turístic li ha reconegut els efectes, en petit comitè, que
això provocarà al nostre turisme aquesta temporada. Jo crec que
seria bo que una comunitat autònoma governada pel Partit
Socialista, com és aquesta, una comunitat autònoma fortament
turística, com és aquesta, pogués fer sentir la seva veu en aquest
sentit perquè encara hi som a temps, i que dia 1 de juliol no es
produeixi aquí l’increment d’un IVA que ja els anunciam,
esperem equivocar-nos, encara que crec que serà difícil que ens
equivoquem, l’únic que durà serà més atur i menys ingressos
per a aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica la Consellera
de Turisme, Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senyor portaveu del Partit Popular, d’entrada agrair a tots la
voluntat de benvinguda i de treball conjunt. I primer de tot
passaré a donar evidentment resposta a les preguntes del grup
interpelAlant, del responsable del Partit Popular en matèria
turística. Evidentment jo per una banda encantada que trobem
com a mínim tres punts amb els quals ens podem posar d’acord
i per tant, podem començar a treballar-hi d’una manera intensa,
pel que fa referència a política de promoció turística i tot allò
que implica la reconversió turística i Palau de Congressos,
juntament amb altres projectes com la Platja de Palma, que
evidentment intentarem en aquesta presentació visualitzar que
s’està treballant a un nivell de detall molt concret. 

Jo crec que vertaderament en aquest moment s’ha aterrat,
se’m fa difícil convèncer-lo en dos minuts, però sí assenyalar
dues qüestions. Primer, que estam treballant dins un marc d’un
conveni amb l’Estat, per primera vegada, que garanteix una
inversió de 85,3 milions d’euros, que hi ha 10 milions només
d’inversions estatutàries enguany per tirar endavant les despeses
i convenis amb molts de ministeris que en aquest moment també
s’estan concretant i es presentaran. Tal vegada hem presentat
poc la feina concreta, però ben segur que trobarem en aquest
sentit tot l’acord i colAlaboració. 

En relació només amb allò que fa referència a ordenació
turística i per tant, als instruments necessaris de reconversió i en
relació amb la intervenció fonamentalment del PSM-Verds
assenyalar dues qüestions. Quin és el problema? Que moltes
vegades quan hem tingut les bones oportunitats de creixement
no hem reconvertit, hem construït més, i sobretot hem construït
residencial d’una manera molt important. Açò no és culpa de
ningú, ha passat, ens ha passat i, per tant, en èpoques de
bonança no recordam que és necessària la reconversió d’un
producte turístic, que obligatòriament quan ens va malament i
començam a mirar tots els indicadors i veim que la temporada
s’escurça, que en els turistes hi ha certs sentiments
d’esgotament de producte, s’encenen les alarmes i deim que
hem de reconvertir el sector. Per tant, actuam d’una manera
prioritària en aquest sentit de revaloritzar el que tenim i d’actuar
damunt un sector que obligatòriament hem de reconvertir front
a construir més residencial en zones turístiques o front a
incrementar la capacitat de càrrega d’uns territoris que
vertaderament són molt petits. Per tant, hem de trobar un
producte turístic de màxima rendibilitat i competitivitat.

Clar, tot açò no ho podem fer evidentment en clau de
conjuntura de dificultat tampoc, sota cap concepte. Ni una cosa
ni l’altra. El que hem de fer és ser capaços d’afrontar-ho, de
simplificar normes, de ser clars i de saber què volem. No perquè
ara estiguem en crisi, sinó perquè quan hi ha crisi és la gran
oportunitat que tenim com a mínim d’aturar-nos i pensar en allò
que fa referència a aquest pacte de futur. Açò ben segur ens
haurà servit un poc aquesta crisi que patim i -repetim- els
indicadors negatius que tenim a nivell turístic no són de crisi
concretes, sinó també de tot el que implica de manca de
competitivitat del nostre model i que l’hem d’ajudar.

Per tant, en aquest sentit com a mínim hem d’intentar
explorar les noves oportunitats que ens dóna aquesta
oportunitat, davant una situació de dificultats econòmiques. A
partir d’aquí i entorn a allò que fa referència al tema que tal
vegada ens diferencia més, açò és cert, entre el Partit Popular i
aquest govern és la política fiscal. És cert, hi ha tots els
interrogants i evidentment en aquest moment de competència,
és a dir, de necessitat de treballar per aconseguir més afluència
de turistes, per ajudar a superar aquesta situació de crisi, el preu
és un element que marca. Però repetesc, aquest element dins una
política fiscal de l’Estat, nosaltres entenem perfectament com ha
fet França, que vertaderament va baixar l’impost, però el tornarà
pujar; o com ha fet Alemanya, que ho va prometre, però tampoc
ho va fer.

Els països que tenim un nivell de benestar de qualitat, es fa
molt difícil fer polítiques fiscals que vertaderament no donin
suport a aquesta necessària cohesió social i de drets que tenim.
Per a nosaltres açò també és fonamental. Repetim, creim que
per primera vegada, i aquesta és una bona dada, la despesa
mitjana a la nostra comunitat autònoma, du anys baixant,
enguany l’any 2009, és l’única dada que jo crec que val la pena
destacar, va millorar un 2,9%. Per tant, vegem si això no ens ha
de perjudicar tant en allò que fa referència a la despesa i per
tant, aquests efectes de la pujada de l’IVA i posar en valor
precisament els extres que tenim d’inversió de l’Estat. Repetesc,
Platja de Palma 10 milions de manera immediata, inversions
estatutàries 34 milions d’euros. Però també tenim les
oportunitats d’inversió, Badia de Sant Antoni i la Platja d’en
Bossa, abans m’he oblidat dir-ho, però també té aquestes
oportunitats, evidentment de tirar endavant. Tenim els plans de
dinamització turística i de competitivitat en destinació, que
també duen participació de l’Estat. A Eivissa, a Menorca, a
Mallorca tenim tot el que fa referència al Pla Renove. Per tant,
tenim recursos de solidaritat, de justícia de l’Estat, en un sector
turístic que és clau i que ben segur encara no hem descobert
l’important que és, jo crec que tenim molt de camí per
convèncer. El sector turístic ha de ser i pot ser, n’estam
convençuts, un model de desenvolupament econòmic increïble,
per a nosaltres ben segur. Convèncer d’aquests elements i de la
seva preservació jo crec que és fonamental. Ara ha de ser per
competitivitat, difícilment en el temps, malgrat en alguns
moments ho vegem imprescindible, mai aquestes illes no podran
competir per preu. Aquesta és una realitat en la qual també
convé posar-nos d’acord. 

Agraesc, repetesc, aquests punts d’acord, evidentment també
és normal i lògic que també tenguem els nostres desacords, però
si estam ubicats en la política fiscal i podem aconseguir avançar
en tants d’altres necessaris per a aquesta comunitat, que
nosaltres puguem decidir, evidentment encantats. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.
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IV. Moció RGE núm. 537/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a agilitació de subvencions
a l'àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 13271/09
(Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 563/10).

Seguidament passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i la votació de la moció RGE núm. 537/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular i que és relativa a
agilitació de subvencions a l’àmbit sociosanitari i creació del
consorci de crèdit social. És derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 13271/09 i que ha estat rectificada
mitjançant escrit RGE núm. 563/10. En primer lloc, és el torn
de la intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
moció per un temps de deu minuts. El Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Efectivament, com vostè ha
dit, senyores i senyors diputats, Sra. Consellera, el debat que ve
a continuació fa referència a la interpelAlació presentada fa dues
setmanes per tractar específicament el cobrament de
subvencions d’entitats sense ànim de lucre a l’àmbit
sociosanitari. No repetirem els arguments que vàrem esmentar
en aquell moment, però sí un poc les conclusions que almanco
el Partit Popular va treure d’aquell debat. Primer de tot, és el
millor reconeixement que podem fer a les entitats
sociosanitàries sense ànim de lucre és el compliment dels
compromisos que l’administració té amb elles i molt
especialment el suport econòmic que fa possible la seva
estabilitat. En segon lloc, és trist haver d’arribar al punt que 40
entitats de 8 xarxes d’atenció social arribin a reclamar un valor
de 10 milions d’euros a la comunitat autònoma per poder
subsistir i per poder funcionar amb normalitat. Això constata
d’alguna manera un cert fracàs de l’administració autonòmica,
un cert fracàs de la gestió del pacte en aquest sentit tant
rellevant.

Per altra banda, tot i ser conscients de les dificultats
econòmiques del Govern que es pateixen i se coneixen, hi ha
diversos pecats si em permeten l’expressió- que diríem que són
inacceptables. El primer és no haver buscat les alternatives i
solucions que havien de fer viable i efectiu el funcionament
d’aquestes mateixes entitats. Per altra banda, no haver escoltat
les recomanacions, les propostes que la mateixa oposició en un
sentit estrictament positiu ha fet en diverses ocasions. Per altra
banda, reiterar els diversos incompliments respecte les promeses
realitzades per part del Govern de les Illes Balears, la més
rellevant de totes, que l’economia no afectaria els serveis
socials, tal vegada aquesta sigui la més transcendent, però
quedam realment preocupats -si ens ho permeten- quan veim
frases molt específiques de la intervenció de la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes
Balears en el passat debat de la interpelAlació i permetin-me que
recordi quatre frases molt específiques. 

La primera d’elles: “i efectivament, les entitats han pagat
igual que els altres sectors el tema de la crisis econòmica”. Miri
quina casualitat, justament el president del Govern de les Illes
Balears deia que a qui no afectaria seria a l’àmbit social i la
consellera amb una frase molt clara i molt sincera diu que
“efectivament, els entitats han pagat igual que els altres sectors
la crisi econòmica”.

Una altra frase certament interessant és constatar que l’ordre
de subvencions va sortir el 8 de gener de 2009 quan es resolia
i es pagava, en alguns casos no s’ha pagat encara per cert, però
en tot cas es resolia bastant més endavant i alguns primers
pagaments arribaven a finals de l’any 2009, per tant, després de
tot un any desitjant i esperant que arribin aquestes solucions, tot
un any per fer uns pagaments imprescindibles per al
funcionament de determinats àmbits socials. 

Una altra frase certament interessant és una contradicció en
si mateixa, els deman una certa atenció cap a aquesta frase
perquè és certament interessant, “hi ha hagut consellers que han
baixat un 15% i nosaltres no hem baixat -ve una coma- hem
baixat 3 milions d’euros”. És certament interessant dir que no
s’ha baixat i després de la coma es diu que s’ha baixat 3 milions
d’euros. Sra. Consellera, permeti’m que li faci la broma de
l’error, no han baixat i després diu que han baixat 3 milions
d’euros, certament ha estat afectat. 

La quarta frase és “tenim un problema de tresoreria, no té els
fons suficients per fer el pagament d’una forma molt més
ràpida”. L’administració no s’ha caracteritzat per ser massa
ràpida, però els puc assegurar que amb vostès en aquest govern
no només no és ràpida, sinó que a més els recursos no arriben o
tarden més d’un any. Això fa molta estona que no passava, de
fet sempre hi ha hagut un cert retard en el pagament de
subvencions, però hem arribat a uns límits inacceptables tenint
en compte els afectats d’aquestes circumstàncies, que són els
més dèbils de la nostra societat, aquells que més han de
menester el suport públic.

Mirin, necessitam solucions. Amb això m’agradaria que
centràssim, si tots hi vénen a bé, aquesta intervenció i aquesta
moció que presentam avui. Li posaré dos exemples si m’ho
permet. Un molt específic d’una entitat de tantes altres que
podríem esmentar, però una molt específica. Una entitat que
demana 206.815,78 euros i demana el 68% d’aquesta quantia,
que són 142.030,02 euros, se li concedeix un 27,05%, però té
truc, aquest 27,05 que es concedeix d’una quantia de la qual es
demanava el 68% ve a raó d’un 18,039% per a l’any 2009 i un
9,1% per a l’any 2010. Per tant, al final per a l’exercici que es
demana, any 2009, li record que es demanaven 206.815 euros,
allò que realment se li concedeix per a aquell exercici és un
18%. Aquesta entitat va haver de sortir en els mitjans de
comunicació dient: “el Govern recorta un 70% las ayudas”.
Aquesta entitat va patir una reducció del 70% del finançament
que li era necessari per mantenir els seus serveis i no feia altra
cosa al final que tenir un efecte molt important en els seus
efectius. L’entitat específicament diu: “deberá recortar a la
mitad sus servicios a los enfermos de Alzheimer por falta de
sus ayudas”. Alzheimer que precisament és una de les malalties
de més dependència i de les classificades com a prioritàries en
molts d’àmbits, crec que la nostra comunitat autònoma sense
cap dubte mereixeria com a mínim el mateix respecte que veim
que no té per part de qui correspon.
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Podríem afegir molts més titulars en aquest sentit, els efectes
són “AFAM deberá recortar a la mitad sus servicios a los
enfermos de Alzheimer”, com dèiem abans aquest retall del 70%
com hem dit també. “Tendrá que esperar al 2011 para más
ayudas”, un altre titular certament interessant, però no són els
únics, n’hi ha d’altres com una federació de l’àmbit de la
discapacitat: “UNAC denuncia que el consell les debe 1 millón
de euros”. El problema és que si el Govern funciona malament
té efectes també en els consells insulars. En el mes de desembre
del mateix any ja demanava 331.000 euros més que tampoc no
se li havien pagat. Són molts doblers, tenen un efecte molt
important. Té una transcendència certament rellevant i al final
no fa altra cosa que establir unes dificultats, jo diria que
insuperables.

Si vol més dades li puc posar un segon exemple que també
és bastant aclaridor. Mirin, el 7 d’abril de 2009 s’obre una
convocatòria a l’àmbit de la salut, es realitza la convocatòria i
el 28 d’abril es presenta la solAlicitud de subvenció. El 21 de
maig hi ha unes certes deficiències per resoldre que es presenten
el 8 de juliol, informació de tramitació en audiència. El 21 de
setembre es tramita l’audiència. El 23 de desembre es fa la
resolució per part de la Conselleria de Salut, d’una convocatòria
que havia sortit el 7 d’abril, per qüestions que s’han d’executar
durant l’any 2009, la qual cosa és certament interessant, perquè
quan es concedeix la quantia el 23 de desembre, a dos dies de
Nadal, poc podem saber d’allò que podem gastar l’any 2009,
perquè ja s’ha executat l’any 2009 i és molt difícil que això
pugui ser així. El 13 de gener de 2010 es paga la subvenció,
gairebé -serem generosos-, no direm un any, però quasi. Efectes,
es fa una pòlissa de 40.000 euros, de la qual les despeses són
3.145 euros, qui cobreix això? Al final el que feim és empitjorar
la capacitat d’atenció al públic, certament. 

A una altra entitat se li fa una pòlissa de 65.000 euros i
5.110 euros d’interessos. Estam empitjorant el servei. Això són
els efectes que té al final una gestió que entenem deficient de les
ajudes socials, d’allò que es deia i també ho va dir la consellera
a la passada intervenció, que no passaria. Ho va dir el president
en diverses ocasions “la situació econòmica no afectarà l’àmbit
social”. I l’afecta en dos sentits: o arriben menys ajudes o
arriben tard, podem triar. En molts de casos, en la majoria dels
casos, com a mínim, es redueix. 

Donada aquesta circumstància i amb el minut i deu segons
que em queda, faríem un repàs de la moció que presentam, que
no fa altra cosa que intentar demanar solucions a aquestes
conselleries, estam parlant de l’àmbit sociosanitari, ja ens
agradaria que estigués en un sol àmbit, en un àmbit de decisió
específica més coordinat. Hi ha la comissió sociosanitària que
no funciona, o ens diuen que no funciona, vostès ens diran el
contrari si és necessari, però demanam l’agilitació de les
subvencions a l’àmbit sociosanitari i la creació del Consorci de
crèdit social, és una de les solucions que li aportàvem en aquell
moment i que pensàvem que era certament important. 

Primera qüestió, el Parlament de les Illes Balears constata
que les entitats socials sense ànim de lucre de l’àmbit
sociosanitari porten a terme una tasca fonamental per a l’atenció
de les persones amb majors dificultats de la nostra comunitat
autònoma, i li deia que aquest reconeixement ha de ser que les
coses funcionin. Per això precisament els següents punts: El
Parlament de les Illes Balears reprova les conselleries d’Hisenda
al cap davant, perquè vostès ho pateixen, però és que la manca
d’efectivitat va en dos sentits, aquells que no paguen i preveuen
prioritzen el que pertoca i aquells que no busquen instruments
per superar aquestes circumstàncies i que en tot cas són la
Conselleria de Serveis Socials i la de Salut, en les quals ens
centram avui. L’altre dia parlàvem de 40 milions d’euros a
l’àmbit de l’agricultura, no hi entrarem avui perquè no és
l’objecte de la qüestió.

Tercer punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a resoldre els impagaments encara vigents de
les subvencions. I és que encara hi ha subvencions sense pagar.
Ens agradaria saber com, quan i de quina manera es portaran a
terme aquests pagaments.

Per últim, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a prendre en consideració les propostes de
solucions presentades precisament pel partit que avui és a
l’oposició, però que mai no ha deixat de ser una oposició
absolutament constructiva, amb un document que va ser
presentat el seu moment, segur que amb moltes deficiències,
però amb molt bona voluntat i amb molts intents de solucions
de tot allò que entenem que és prioritari i que compartim amb
vostès, estic segur, però quan és una cosa prioritària també s’ha
de notar en les accions i no només en les promeses i en les
paraules.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Passam al torn de fixació de posició. I
primer de tot té la paraula, per part del Grup Parlamentari Mixt,
la sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Serra, supòs que ara començarem a parlar de la
moció perquè fa un moment a la interpelAlació es feia un retret
a una representant del Grup Mixt sobre com feia la seva
interpelAlació, i jo he vist que vostè el que ha fet és una segona
interpelAlació perquè dels deu minuts que tenia per fer la moció
n'ha dedicat nou i mig a fer una interpelAlació i la resta, agafant
temps que li ha donat la presidenta, ha fet la moció. I el
problema no és que faci això, el problema és que a vostè no li
podrà contestat qui li hauria de contestar, que és la consellera.
Per tant jo li recomanaria que torni a fer una altra interpelAlació.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, nosaltres...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra...

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Nosaltres sí que ens fixarem en la moció i sí que plantejarem
quina és la nostra posició. I passam directament a comentar els
punts.

El primer punt, Sr. Serra, li votarem afirmativament perquè
pensam que és una obvietat; bé és cert que per ser una obvietat
no deixa de ser important repetir-ho. Nosaltres efectivament ens
reafirmam en el reconeixement de la tasca duta a terme per les
entitats socials sense ànim de lucre i en la necessitat de tenir un
suport per part de l’Administració. Però els he de dir que el
reconeixement més valuós que poden tenir aquestes entitats no
són tant les bones paraules que podem dir en aquest moment els
diferents grups parlamentaris, sinó sobretot és el seu
reconeixement legal. Per tant si repassam la Llei de serveis
socials que vàrem aprovar en aquesta cambra el mes de juny de
l’any passat, trobarem que aquestes entitats adquireixen un
estatus integrant de la xarxa de serveis socials. Això queda
recollit a l’article 11.2. I en el mateix sentit hi ha un mandat en
aquesta llei de serveis socials, a l’article 32, en què es parla de
fer un pla estratègic de serveis socials a les Illes Balears; aquest
pla estratègic és el que assegurarà aquesta estabilitat i
previsibilitat de suport que vostè demana per a les entitats. Per
cert que aquest pla haurà de passar pel Parlament i nosaltres
esperam que vostè i el seu grup li donin suport.

Votarem que no al segon punt perquè ens sembla que és
injustificat. No podem reprovar l’actuació dels tres consellers
esmentats perquè des del nostre punt de vista el Govern ha
actuat de l’única manera que ho podia fer, i ho ha fet amb rigor,
ho ha fet amb transparència, amb coherència i amb
responsabilitat. Rigor, perquè atenent les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes s’ha aplicat de forma escrupolosa la
legislació vigent. Transparència, perquè s’ha mantingut un
contacte permanent amb les entitats, a les quals s’ha donat tota
la informació dels problemes dels pagaments amb què es
trobava el Govern; així mateix s’ha posat a disposició de
l’oposició tota la informació que ha requerit sobre els
impagaments tant amb preguntes parlamentàries com a les
comissions, la darrera, la compareixença de la consellera el
passat mes de desembre, i amb aquesta informació és amb la
qual vostè després ha fet el material d’aquesta interpelAlació.
Responsabilitat i coherència, perquè tenint present la
complicadíssima situació econòmica general i manca de
liquiditat de la tresoreria, qüestió que per cert vostè en alguna
ocasió esmenta com si fos una qüestió anecdòtica i que és una
qüestió realment important, aquest govern ha continuat apostant
de manera indubtable per les polítiques socials. 

Aquesta aposta està reflectida als pressuposts del 2010 i
també en els diversos instruments legals que el Govern té al seu
abast per poder facilitar els pagaments a les entitats. Es varen
esmentar aquí l’altre dia, a la interpelAlació, convocatòria del
gener del 2009, recurs a l’article 7 de la Llei de subvencions per
a pagaments excepcionals, termini de 18 mesos per a les noves
subvencions i oferiment de la fórmula del confirming. El
resultat d’aquesta responsabilitat és que a data de 31 de
desembre el 99% de les transferències compromeses a

associacions, ajuntaments i famílies -i estam parlant de 39
milions d’euros- han estat executades. Per tant, i pel que fa al
punt 3, i tenint en compte aquest alt grau d’execució, sí que
votarem a favor d’aquest punt, perquè nosaltres entenem que
resoldre els pagaments, els escassos pagaments que queden
pendents, és la voluntat del Govern.

Al punt 4 votarem que no perquè el trobam innecessari. La
consellera ja va comparèixer en comissió el desembre del 2009,
al plenari fa dues setmanes, i ha explicat de quina manera pensa
millorar les ajudes al sector sociosanitari. És clar que vostè i el
seu grup parlamentari podran demanar -hi tenen tot el dret i
supòs que així ho faran- una nova compareixença de la
consellera, però el que entenem nosaltres és que les aportacions,
les coses que podria dir noves la Sra. Santiago al respecte serien
més bé poques, perquè les explicacions jo crec que han estat
detallades i precises.

I finalment pel que fa al darrer punt li hem de dir, Sr. Serra,
que nosaltres valoram, i jo crec que ho hem dit en altres
ocasions, molt positivament l’esforç del seu grup per proposar
mesures socials per lluitar contra la crisi, per proposar mesures
en aquest cas de tipus social i en altres ocasions ho han fet
també en matèria econòmica; nosaltres ho valoram
positivament. Nosaltres entenem que hi ha una part d’aquestes
mesures que vostè cita en la seva moció que d’alguna manera ja
han estat implementades per la conselleria, en concret aquelles
que plantejaven l’ampliació de partides de renda mínima, ajudes
econòmiques a les famílies amb persones dependents i ajudes a
les famílies en general. Però n’hi ha unes altres a les quals no
podem donar suport, com és per exemple, i vostè ho ha dit fa un
moment, la creació del consorci del crèdit social o l’extensió del
confirming a famílies i ajuntaments amb l’assumpció dels
interessos per part del Govern, i no ho podem fer bàsicament
per dues raons; d’una banda perquè no pensam que sigui útil
crear nous consorcis sinó que més bé -jo crec que és un poc la
política que ara està duent a terme el Govern- pensam que s’ha
de fer el contrari, pensam que s’han de reduir els nombrosos
ens, empreses, consorcis que varen créixer de manera
desmesurada durant la passada legislatura i que, s’ha de dir,
concentren bona part del deute de la comunitat. La segona té a
veure amb el problema de fons del qual hem estat parlant i que,
insisteixo, sembla que vostè no acaba d’entendre la seva
dimensió: el Govern no pot assumir, perquè no té liquiditat
pressupostària, no pot endeutar-se més, per tant no pot assumir
aquest esforç afegit pressupostari que vostè li planteja. Per tot
això lògicament a aquest punt, al darrer punt, votarem en contra.

Finalment voldríem demanar a la Mesa que la votació dels
diferents punts -és una petició del Grup Mixt- es fes per separat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Serra, passem directament a la moció punt per punt.

Al primer punt votarem a favor, l’hi aprovarem si vostès
accepten aquesta votació separada que ara s’ha demanat, i jo
crec que no fa falta argumentar-ho perquè al debat
d’interpelAlació que vàrem tenir fa 15 dies ja va quedar clar que
tots compartíem aquesta valoració altament positiva de la feina
que fan les entitats sense ànim de lucre. Ja ho vàrem dir, aquesta
gent fa feina des del coneixement de primera mà de la
problemàtica que viuen aquestes persones, bé directament dels
mateixos malalts o bé dels seus familiars; fan feina a més amb
abnegació i per tant mereixen tot el suport de les
administracions. Vot favorable, per tant, al primer punt.

El que no sabem, Sr. Serra, és si aquestes entitats mereixen
ser utilitzades en una moció que nosaltres entenem que té molt
de demagògica. Crec que la gent que s’esforça per treure
endavant situacions personals o situacions familiars que són
molt difícils no mereixen ser un instrument d’aquesta baixa
política. Passam per tant al segon punt, passam per tant a la
baixa política, que és la política de la reprovació per la
reprovació. Ens crida l’atenció que amb un text que parla de
reprovació dels consellers ens hagi convidat perquè totes les
intervencions se centrin en la recerca de solucions. Jo crec que
el text d’aquesta moció és una molt mala invitació a la recerca
de solucions.

Respecte d’aquest punt 2 jo no m’entetendré en excés a
argumentar els motius d’aquests retards en el pagament de les
subvencions, no m’hi entetendré no perquè no sigui una qüestió
important sinó perquè la consellera d’Afers Socials ja ho ha
explicar perfectament, ja ho ha explicat repetidament a més a
més, en compareixences en comissió, en preguntes en plenari i
també a la interpelAlació de la qual avui tenim la moció i que va
tenir lloc fa 15 dies. Si vol en qualsevol cas li puc resumir el
sentit de la nostra posició, i el sentit és que la conselleria s’ha
trobat amb dificultats molt importants, amb dificultats derivades
d’una situació de crisi que s’ha explicat també repetidament, i
davant aquestes dificultats ha actuat amb diligència, ha actuat
amb voluntat de prioritzar les qüestions socials, que és una
voluntat que és comuna a tot el Govern, i ha actuat també amb
rigor i ha actuat amb imparcialitat. I això nosaltres entenem, Sr.
Serra, que no mereix cap reprovació, nosaltres entenem que hi
ha altres coses, altres coses que tenim cada dia a les planes dels
diaris, les que mereixen reprovacions, però actuar amb
reprovació, actuar davant les dificultats amb voluntat de treure
endavant les coses, no mereix cap reprovació.

Aquest punt de la moció, a més, ha seguit un itinerari curiós.
A la primera redacció que es va registrar es parlava d’una
reprovació del Govern, genèrica, però després el mateix partit,
el Partit Popular, que la proposava va registrar un escrit de
modificació en el qual deia que en lloc de reprovar-se el Govern
es reprovaven tres consellers en concret: la consellera d’Afers
Socials, el conseller d’Economia i Hisenda i el conseller de
Salut i Consum. Per cert, Sr. Serra, es reproven en el text de la
seva moció els consellers, no les conselleries, perquè vostè a la
seva intervenció ha dit que es reprovaven les conselleries; a més
s’ha referit primer a la d’Economia i Hisenda, que és qui no
estava present, i no a la que es refereix en primer lloc el text de

la moció, i jo crec que això dóna a entendre que vostè mateix no
es troba molt còmode amb un text de reprovació que obeeix,
entenem, a una consigna de donar branca per donar branca, per
dir-ho així, i no cap voluntat mínimament constructiva. La
moció amb aquesta modificació aparentment es fa més suau,
perquè ja no reprovam tot el Govern sinó que només en
reprovam una part; en realitat aquesta voluntat de singularitzar
tres consellers, d’assenyalar tres consellers en concret, allò que
cerca és un titular, un titular que per la Partit Popular seria més
atractiu, que diu que el Parlament de les Illes Balears reprova la
Sra. Santiago, reprova el Sr. Thomàs i reprova el Sr. Manera.
Això i no altra cosa és el que cerca. Això té molt poc a veure
amb ganes de cercar solucions que és allò que ens convidava a
fer.

És evident també que aquest escrit de rectificació que es va
registrar té molt a veure amb el moment polític que vivim: el PP
l’ha registrada en el moment en què ha canviat la situació
política d’aquest parlament i per tant ha vist, ha endevinat que
hi ha una esperança de guanyar la moció, i per tant una
esperança de tenir aquest titular, que el Parlament reprova tres
consellers. Jo no sé si la moció, si aquest punt de la moció el
guanyar, no ho sé perquè Unió Mallorquina no s’ha manifestat;
en qualsevol cas seria estrany que votàs favorablement o que
permetés que guanyàs amb la seva abstenció la reprovació de
tres consellers del Govern del qual formaven part fins fa quatre
dies. Però bé, en qualsevol cas nosaltres no ho sabem, però el
que ens queda clar és que les ganes de treure endavant aquesta
reprovació situen el Partit Popular en l’estratègia de l’erosió per
l’erosió, i amb aquesta moció per tant queden desmentides totes
les proclames de responsabilitat que fa el Partit Popular des
d’aquesta tribuna i totes les proclames de responsabilitat que
explica als mitjans de comunicació.

Sr. Serra, ja li he dit fa un moment que la Conselleria
d’Afers Socials ha actuat amb voluntat de donar suport a les
entitats, i també amb rigor i amb equanimitat, i també entenem,
lògicament, que ho han fet els altres consellers que aquí se’ns
proposa que reprovem, i per tant entenem que no hi ha lloc a
reprovacions i a més ens preocupen poc les reprovacions que
puguin venir procedents del Partit Popular.

Respecte del punt 3 no tenim inconvenient a votar-lo
favorablement perquè s’insta a resoldre un retard de pagaments
que ja estan molt avançats. Ja li ho ha dit la portaveu anterior,
per tant el votarem a favor.

El punt 4 també ens crida l’atenció, perquè nosaltres
entenem que si un grup parlamentari vol que comparegui el
Govern en comissió té un mecanisme fàcil i conegut com és
registrar un escrit amb quatre firmes, i si es registra aquest escrit
amb quatre firmes el conseller ja ha d’anar a la comissió. La
consellera d’Afers Socials i els altres consellers ho han fet, a
més amb molt bona disposició, com a vostè li consta, sempre
que se’ls ha demanat. Per tant ens trobam amb un Partit Popular
que darrerament mostra molta inseguretat respecte dels
mecanismes parlamentaris; a vegades mostra que no veu la
diferència clara entre qüestió de confiança i moció de censura,
i ara veim que no saben bé com se solAlicita la compareixença
del Govern en comissió. Pel que fa al contingut d’aquesta
compareixença que se solAlicita, el Govern ja ha dissenyat les
fórmules de gestió per facilitar el pagament, ja les ha explicades
en el Parlament, i li repetesc que si volen més explicacions
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registrin una petició de compareixença amb les quatre firmes
corresponents, vostès tenen molt més de quatre diputats, i per
tant el conseller corresponent hi anirà.

El punt cinquè, finalment, vol instar el Govern a prendre en
consideració els propostes del Partit Popular. Jo crec que és
veritat, i jo crec que a vostè li consta, que el Govern aprecia
aquest document proponent i constructiu que va fer el Partit
Popular, aquest document que sembla d’una altra època en què
el Partit Popular tenia una voluntat constructiva i proponent que
ara ja ha abandonat absolutament. És un document que conté
algunes propostes que el Govern ja fa, i unes altres que no fa
simplement perquè, com li ha explicat la portaveu anterior, no
les considera les millors solucions. Per tant allò que demana la
moció, que és tenir en compte aquest document del Partit
Popular, el Govern ja ho fa; el que no fa és seguir-lo al peu de
la lletra. Quan el Partit Popular governi, si un dia governa,
podrà dur endavant exactament la política que consideri millor;
en aquest moment, però, i de moment, el Partit Popular és a
l’oposició, per tant ha de triar entre fer l’oposició responsable
de qui fa un document de propostes com aquest que ens ha
mostrat des de la tribuna, o l’oposició irresponsable de qui
només cerca aquest titular del Parlament reprova tres consellers.
Vostès triïn. Nosaltres donam la benvinguda a les seves
propostes, però les reprovacions que vénen del partit que va
governar en l’època del Cola-Cao i el Palma Arena ens
preocupen molt poc.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res vull anunciar
que intervenir per fer una anàlisi, una valoració general de la
moció que ha estat registrada, tot i que podem entrar en el detall
d’altres qüestions, però en qualsevol cas, i com ja vàrem fer
dues setmanes enrere, volem començar fent referència a la
voluntat manifesta de servei als que més ho necessiten, a les
bones pràctiques i a la sensibilitat de les entitats que fan feina en
l’àmbit sociosanitari. Per això no hi ha millor manera de
començar que anunciant que donar suport al primer punt
d’aquesta moció.

Però precisament per ells, precisament per la xarxa
sociosanitària, és fonamental tractar aquest tema amb un màxim
de rigor, i tractar aquest tema amb rigor és afirmar que no és el
moment ni de demagògies ni d’alarmar el conjunt de la nostra
societat aprofitant els efectes d’una crisi econòmica mai vista
abans en aquesta comunitat, per tant això sí que ho ha reconegut
avui per primera vegada, que veu que hi ha una relació directa
entre la tresoreria pública i els efectes dels retards en
determinats pagaments de determinades subvencions. Per tant
evidentment no és oportú ni frivolitzar en aquesta qüestió, no
ens pareix en absolut adequat, i no és el moment d’apuntar-nos
a l’estratègia de com pitjor, millor. Però sí que és el moment de
ser objectius i de ser transparents en aquesta qüestió, i tenim la
responsabilitat com a representants de la ciutadania de
respondre a la gent amb la màxima sinceritat i amb la màxima

veracitat i, per què no dir-ho?, també amb la màxima empatia,
això també ho tenim molt clar. I si allò que se’ns planteja són
certs retards en el pagament de determinades..., certs retards en
el pagament de determinades quantitats, hem de ser capaços de
transmetre que l’Administració té serioses dificultats de
liquiditat per afrontar aquests pagaments puntualment, no per
afrontar-los sinó per afrontar-los puntualment. 

Ara bé, els retards en el pagament de subvencions tampoc no
són patrimoni únic d’aquest govern, Sr. Serra, però ja
aprofundirem en el tema. Això sí, enrere han quedat els temps
en què determinades entitats rebien un tracte preferent de
l’Administració dependent del feeling que tenien amb
l’Administració. Nosaltres acomiadam decididament aquesta
manera de funcionar i apostam per altres opcions que tal vegada
podem enllaçar amb el punt 4. Apostam, per exemple, per pactar
les coses amb cada sector implicat, el que ve essent una actitud
habitual en aquest govern, pactar coses com la forma de
transferència dels recursos per via de convenis, via de
subvencions, via de concertació, com ja es va aprofundir a la
interpelAlació, prioritzant precisament la via de la concertació
per la garantia de cobrament pràcticament al dia que això
suposa. I miri, Sr. Serra, més d’un 70% de les subvencions
atorgades es varen canalitzar mitjançant aquest sistema,
mitjançant el sistema de la concertació, per tant un 70% de les
subvencions que varen ser pagades al dia.

Clar, és cert que en tot això hem de parlar de sistemes de
gestió, qualsevol govern ha d’idear sistemes de gestió per
garantir la igualtat, i com qualsevol sistema es pot veure afectat
per elements externs que poden millorar o empitjorar
l’eficiència d’aquest sistema. Sistema és pactar concerts,
sistema és oferir a les entitats la fórmula del confirming amb
entitats financeres o reglamentar la concessió de subvencions
per un any i mig. Això forma part d’un sistema de gestió que ja
ha estat explicat en aquesta cambra. 

I per una altra banda el que realment és important és que el
Govern actuï sense vulnerar la llei, que allò que és extraordinari
sigui extraordinari, no vulnerar l’extraordinari de la norma, que
era una cosa que feien vostès i que, a més, se’ns ha proposat que
nosaltres també ho féssim. Això evidentment ho rebutjam
completament, però vegem què diu la moció concretament.

Tenint en compte els diversos factors que ja es varen
analitzar a la interpelAlació sorprèn la redacció del punt 2 i
sorprèn l’esmena que s’ha presentat al punt 2 perquè al final un
espera que amb una esmena s’intenti garantir el consens entre
tots els grups i nosaltres, evidentment, no percebem que aquesta
esmena sigui en absolut per intentar al consens amb tots els
grups. La veritat és que assenyalar els consellers d’Hisenda,
d’Afers Socials i de Salut com els culpables d’una situació que
ni tan sols es correspon amb allò redactat a la mateixa moció no
ens sembla en absolut correcte i evidentment, a això, no hi
donarem suport.
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De totes maneres, més encara, si en tot allò que hem
analitzat, si amb el difícil escenari que executa les seves
polítiques el Govern, amb un 30% de descens d’ingressos
públics, que són 1.000 milions d’euros que ja és dir, si amb tot
això en data 31 de desembre s’havien pagat els 99% de les
quantitats atorgades, amb el pitjor escenari possible dels darrers
anys... Per tant amb aquestes dades no ens queda clar quin sentit
té fer un global de totes les entitats sociosanitàries i mantenir
que no se’ls ha pagat allò que s’havia pactat amb ells. No
entenem quin és el sentit. No entenem quin és el sentit de donar
a entendre que simplement el sector en conjunt no ha cobrat el
que havia de cobrar i tampoc no entenem quin sentit té proposar
que aquest parlament reprovi tres consellers ..., creim que no es
correspon amb la realitat i que a més no respon ni a una qüestió
de voluntat ni a una qüestió de capacitat de gestió. Per tant, si la
seva intenció és obtenir un titular de premsa o confondre la
ciutadania amb aquest punt, si realment allò que els preocupa és
el sector i no el rèdit que en puguin treure, d’aquest punt,
retiraran aquest punt. És una opinió.

En qualsevol cas passem a coses més concretes, diversos
diputats d’aquesta cambra recordaran altres debats sobre retards
o impagaments de subvencions d’entitats socials, d’entitats de
diversa naturalesa. És clar, perquè així vostès sembla que quan
han governat, fos on fos, han deixat tothom satisfet i que la seva
gestió ha estat impolAluta. Tenim mitjans per dir que no és així,
la història diu tot el contrari. 

Tal vegada algú recordarà els intensos debats generats
durant la passada legislatura quan la gestió sociosanitària era en
mans del PP, amb el retard de subvencions a entitats com
diferents associacions de tercera edat de Palma o per posar un
altre exemple la Federació de jubilats i pensionistes de les Illes
Balears, que en els dos casos varen tenir certes dificultats per
cobrar quantitats que se’ls havia atorgat en aquells moment des
de l’àrea de Benestar del Consell de Mallorca; entitats que fan
una funció bàsica per als nostres majors, moltes vegades
presociosanitària, funcions de prevenció de dependència, etc.;
entitats que varen veure amenaçat el seu funcionament més
ordinari: la impossibilitat de pagar lloguers, de pagar despeses
corrents. De fet, la saviesa xinesa ja ho diu, abans d’arreglar el
món, fes tres voltes dins ca teva. 

Crec que en qualsevol cas allò que hem de valorar és que la
situació d’aquell moment no era la mateixa situació que la d’ara.
Crec que no devia ser molt delicada -vull pensar- en aquell
moment quan es pagaven paquets de peregrinació a Roma,
concretament per als dies 5 a 9 d’abril en què sense saber quina
relació té amb aquest paquet de peregrinació coincideix
aproximadament amb les dates de la mort de Joan Pau II. En
qualsevol cas, lluny d’entrar a fer polèmica amb el tema, la
resposta més ràpida és l’acció.

Tornant a nous temps i a noves maneres de fer, volem
manifestar enèrgicament la necessitat que el Govern faci arribar
aquests fons pendents el més prest possible i per tant, essent
conscients -i manifestam que en som conscients- de la realitat
de la tresoreria del Govern, donarem suport al punt 3 perquè no
ens cauran els anell per demanar al Govern al qual donam
suport que compleixi aquest pagament d’aquestes quantitats. De
fet, són més necessaris que mai, els exercicis de coherència i els
esforços en matèria social. Encara que la redacció no sigui la
més adequada, al punt 3, hi donarem suport.

Ja per acabar, per altra banda, consideram que el model de
gestió de les ajudes a l’àmbit sociosanitari ha estat explicat en
diverses ocasions en aquesta cambra i fent referència a les
propostes de document presentat pel PP referent a mesures
socials anticrisi sí que hi ha una sèrie de propostes interessants
que han estat executades, com les ajudes a les famílies,
l’ampliació del pressupost de la renda mínima o l’ampliació de
la partida pressupostària per ajudes econòmiques a les famílies
de persones dependents. Això ens sembla bé, però n’hi ha
d’altres que, podent ser interessants tal vegada, com és el cas del
model de confirming que es proposa, Govern i ajuntaments, la
situació de la tresoreria no permet que això es pugui executar de
manera immediata.

Per tant, ja resumint, donaríem suport als punts 1 i 3 de la
moció. Gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol el grup proposant fer ús de la paraula?
Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, aquí es
parlava de responsabilitat. Hi ha hagut una frase que francament
m’ha cridat l’atenció, es deia que si... es feia una crida a Unió
Mallorquina. Se’ls deia que bé, si se sentien responsables de la
gestió de les ajudes, això és un tema que han de resoldre ells, és
una tema que, no sé quina serà la posició, evidentment. 

La meva pregunta és, Sr. Llauger, si vostès també se senten
responsables d’altres actuacions també succeïdes al Govern en
referència a altres qüestions com per exemple Voltor i això
també succeïa al seu govern quan vostès en formaven part
precisament. Aquesta és la qüestió de corresponsabilitat, en la
qual també hauria de reflexionar en algun moment.

Pel que fa referència... es parla de demagògia, frivolitat...
Miri, aquí parlam d’una qüestió tan senzilla i tan clara com de
si efectivament les entitats han de cobrar o no han de cobrar.
S’ha citat fins i tot, s’ha hagut de recórrer a una ajuda del
Consell de Mallorca en referència a una entitat de persones
majors, lamentable, va tardar quatre mesos, certament un
desastre, però aquí vostès m’han aconseguit superar, m’ho han
quintuplicat!, encara hi ha gent que no ha cobrat un any i
busques després i encara llavors ens diuen que si cobren o no
cobren les entitats amb la gestió del Partit Popular. 
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Això no té res de rigorós, transparent, responsable ni diligent
i permetin-me, aquestes són les qualificacions que han emprat
vostès, però els puc assegurar que no es corresponen amb la
realitat. Fins i tot, s’ha hagut de recórrer... mirin, estimats
companys del Partit Popular!, s’ha hagut de recórrer a
qüestionar una qüestió com una rectificació que varen fer a
meitat de camí de la interpelAlació. Li ho explicaria, Sr. Llauger,
perquè no li quedi cap dubte, no fa referència a altra cosa que a
la revisió del reglament d’aquest parlament dos minuts després
d’haver-la presentat, que feia referència específica que per
reprovar tot el Govern ja existeix un sistema que es diu moció
de censura. No ho descarti, no passi pena, no ho descarti, no se
sap mai si arribarà. 

Aquí estam per a altres coses, estam precisament per fer una
reprovació específica d’una cosa tan senzilla, que a vostès veig
que els preocupa massa, que és que les entitats sense ànim de
lucre no cobren, les entitats que atenen les persones que més ens
necessiten, aquelles persones que pateixen les majors dificultats
no tenen el suport de l’Administració i vostès prefereixen mirar
cap a un altre costat. No ens estranya perquè, miri, és molt
habitual, més habitual del que sembla en aquest govern de les
Illes Balears que té tendència a fer una cosa tan senzilla com
prometre drets. 

La Sra. Consellera, que té tot el dret a sortir aquí i respondre
tant com vulgui..., no permeti que aquí es parli de vostè
obertament sense que tengui oportunitat de donar la seva opinió,
ho pot fer; jo convid a tots els partits que donen suport al
Govern que revisin també aquest reglament, molt particularment
a Eivissa pel Canvi, estimada Sra. Suárez, que vostè té per
costum tenir una posició docent a aquesta cambra, i li deman
que faci un exercici d’estudi, torni al temps d’estudi i revisi
aquest reglament i veurà com existeix una possibilitat ben
oberta que, qualsevol dels consellers, qualsevol dels presents,
pugui donar les explicacions oportunes, obri un torn incidental
i per tant, defensin-se de tot allò que sigui un plantejament de
qui els parla, cap problema. Hi estic disposat i ho acceptaré i
respondré tant com sigui necessari.

Miri, el que no pot passar és una cosa, no pot passar que
aquí hi hagi una preocupació específica per generar drets sense
saber si a la caixa hi ha recursos per poder atendre’ls. Això no
pot passar. No podem estar preocupats de generar un conjunt de
drets, vendre’ls, explicar-los, promocionar-los i que després no
es puguin produir. Ja hi estam acostumats. El Sr. Rodríguez
Zapatero ja ens hi va acostumar amb la Llei de dependència,
prou dificultats té aquesta comunitat autònoma per atendre-les,
prou dificultats! Vostès han generat la Llei de serveis socials,
molt bé hagués estat si hagués vengut acompanyada d’una
cartera mínima de serveis, com a mínim haguéssim sabut a què
anava aquella llei de serveis socials que ni tan sols venia amb un
euro de pressupost, un euros de pressupost!, i ens duia al final
de legislatura per una cartera de serveis que encara no sabem
què donarà. 

S’aprova una llei, es generen uns serveis (...), però, miri, no
m’estranya tampoc i li ho dic d’aquesta manera per dues
qüestions. L’altre dia, estimats companys del Partit Popular i
tots els presents, el 20 de febrer concretament vostès anaven a
un terreny de Palma a presentar el que serà un centre per a
persones majors dependents, a Son Ferriol concretament. El
titular era, titular de la notícia, “Son Ferriol contará con un
centro de día para mayores dependientes”, però és clar, també
hem de mirar el subtítol. Sabeu quin és el subtítol? El subtítol
era: “Aún no sabe cuándo se construirá, pues el Govern
todavía tiene que elaborar el proyecto”. Fantàstic!, això és
certament un tema interessant, veig que la consellera vol obrir
un torn incidental específic per explicar aquesta qüestió. 

Li agrairé per tant que ho faci, Sra. Consellera, perquè
certament hi ha moltes coses de les quals parlar, miri,
precisament ho puc resoldre amb un títol que fa referència a un
mitjà de comunicació que també explicava una qüestió que crec
que ens interessa molt a tots els presents, que no és altra,
estimats companys diputats, membres d’aquesta cambra, que la
responsabilitat de tots per atendre les qüestions quan toca i com
toca, però amb un govern que com diu un titular “Los socios a
la greña y Antich desesperado”, és impossible que donin les
respostes oportunes.

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper el seu torn incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. S’obre torn incidental. Sra. Santiago, té
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Pel tema que ha comentat vostè del centre de dia de Son
Ferriol. Vostè té una tàctica, Sr. Serra, que no sembla de
parlament. Em demana, a mi, compareixences, li explic cada
vegada, venc amb molt de gust, el tema dels centres de dia, li he
explicat a compareixença com es faran, com es gestionaran, etc.,
i vostè, com que no li agrada el que escolta perquè és veritat el
que escolta, s’aferra a un subtitular d’un centre de dia per ficar-
se a una compareixença que no té res a veure amb el tema que
tractam que és el tema de les subvencions. 

El centre de Son Ferriol es farà, està pendent d’una llicència
de l’ajuntament i quan es doni es començarà a construir, hi ha
els metres quadrats, hi ha el disseny i hi és tot. Faci cas, per
favor, a les compareixences que vostè demana i no faci cas a
subtitulars per concretar temes que són absolutament absurds.
Això ho ha utilitzat distintes vegades, titulars de premsa enfront
d’informació parlamentària que dóna una consellera i enfront a
documents que solAlicita i que puntualment se li demanen.
Canviï de tàctica, Sr. Serra, perquè l’únic que demostra és
debilitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, em sap greu, no la
puc creure, no la puc creure.

No la puc creure perquè en aquest parlament constatam en
moltes ocasions moltes accions que s’anuncien i que llavors no
es fan. Es va presentar amb una llei de serveis socials que deia
tres coses molt importants que afecten moltes persones que allí
fora ens han de menester. Miri, hi ha molta gent que no pot
menjar cada dia, que té moltes dificultats d’aquest tipus i que
quan llegeix a mitjans de comunicació i se’ls anuncia que això
s’arreglarà el que no pot passar és que vagin a buscar aquests
serveis i no existeixin, Sra. Consellera.

Vostè genera unes expectatives que no es compleixen. Vostè
és aquella persona que se’n va a un terreny de Palma a presentar
un centre de dia quan no té ni el projecte redactat, i això és el
que no pot ser i fa que, evidentment, desconfiï molt de les seves
declaracions, desconfiï molt dels seus aclariments i hagi de
recórrer a fons molt més objectius precisament per intentar
trobar, si m’ho permet dir, la veritat de determinades qüestions.

Sra. Consellera, vostè és aquella mateixa persona que va
venir a aquesta cambra a dir que les entitats socials no passarien
pena per rebre les seves ajudes. Vostè va ser aquella persona
que va dir que prioritzaria les entitats socials a aquest govern de
les Illes Balears, i la realitat és que vénen les entitats i ens diuen
que no han cobrat, que vénen les entitats i d’unes ajudes de
40.000 euros han d’acabar posant el seu patrimoni damunt la
taula al banc per fer pòlisses per poder pagar els empleats. 

Vostè és aquella persona que va dir que buscaria la màxima
estabilitat possible dels empleats de l’àmbit social i són aquelles
persones que avui estan a les cues de l’atur gràcies a la seva
excelAlent gestió que no ha fet possible buscar les solucions
pertinents i, si passa pena pel terreny de Son Ferriol, no es
preocupi, el nou ajuntament ho arreglarà.

Gràcies, Sra. Consellera.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Miri, la Llei de serveis socials, a la qual vostès no varen
donar suport, que és una bona llei, efectivament establia
terminis perquè tots aquests drets que es reconeguessin fos
mitjançant un decret de cartera. Això se li ha explicat crec que
vint-i-cinc vegades. Vostè mai no fa referència a aquest decret,
mai no hi fa referència, simplement diu que aquesta cartera no
venia acompanyant a la llei. Crec que el que volia és que
aquesta llei no s’aprovàs, ja li serveix d’excusa que aquest

decret no estigués ja elaborat, crec que li serveix d’excusa
perquè la veritat és que en tenc d’altra.

Ens critiquen quan deim que les lleis d’estableixen i que
l’endemà no estan pressupostades. Ens critiquen quan feim una
llei que posa terminis i calendaris de desenvolupament... vostès
ens critiquen per criticar. I vostès, la seva funció, no és tant
criticar com controlar el Govern, que són coses absolutament
diferents.

Miri, no el puc creure, no el puc creure, és la primera vegada
que gestion aquest... com a consellera, però vostè ha estat
conseller o ha estat responsable d’una presidència de l’Institut,
sap -i li va semblar bé perquè estava al consorci- que el Govern
del Partit Popular va modificar els pressuposts del 2007, des de
la conselleria que dirigia la Sra. Rosa Puig, aquesta que no sabia
el que passava a la seva conselleria, va acceptar com a membre
del Consorci del Palma Arena que 2 milions d’euros -2 milions
d’euros- que anaven a famílies i entitats sense ànim de lucre
passassin al Palma Arena. Una gestió....

(Petit aldarull a la sala)

... una gestió, Sr. Serra, que està als tribunals per possible
enriquiment personal. A vostè, no se’l pot creure, a mi, encara
està per veure. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt, si els sembla bé, passaríem a la
votació.

La votació podria ser de la següent manera: en principi,
quedaria aprovat per assentiment el punt 1 i el punt 3, hi estam
tots d’acord?

Passaríem a la votació de..., crec que es podrien votar els
punts 2 i 5, i 3 i 4. 

(Remor de veus)

No? Doncs, 1 i 3 per assentiment i podríem votar 2..., crec
que no. Doncs votarem separadament perquè crec qui hi
haurà divisió de vots.

Votam el punt número 2. 

Passam a votar i votam.

A favor, 28; en contra, 27; 2 abstencions. Queda aprovat.

(Alguns aplaudiments) 
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Passam al vot del punt número 3, 4 perdó, punt número 4.

No funciona, em diuen, bé. 

Passam a votar, votam.

(Alguns aplaudiments)

A favor, 31 vots; en contra, 26; i cap abstenció.

Passam a la darrera votació que és la del punt número 5. 

Passam a votar. Votam.

(Alguns aplaudiments)

Vots a favor, 28; vots en contra, 26; i 3 abstencions. Queda
aprovat.

(Remors de veus)

V. Proposició no de llei RGE núm. 7653/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de
viabilitat i posterior instalAlació de ducs d'alba al dic de
Ciutadella.

Passam al punt cinquè que correspon al debat i a la votació
de la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Popular i relativa a l’estudi de viabilitat i posterior instalAlació
dels ducs d’alba al dic de Ciutadella. Per defensar-la té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, deu
minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH: 

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. El principal motor econòmic de l’illa de Menorca és i
ha de continuar sent el turisme. Tots sabem que el sector turístic
passa per un moment de greu crisi a causa de la sistemàtica
reducció en l’arribada de turistes que des de 2001 ha sofert
Menorca amb el Govern PSOE-PSM en el consell insular, fet
que s’ha vist agreujat amb l’actual crisi econòmica i avui podem
constatar que hem perdut 400.000 turistes en els darrers deu
anys. Per tant, creim necessari fer tots els esforços possibles des
de les administracions per incrementar el nombre de turistes a
Menorca.

Des del Partit Popular sempre hem apostat pel turisme de
creuers com un turisme de qualitat i ara es dóna la possibilitat
real de fomentar i de potenciar aquest tipus de turisme amb la
construcció de l’espigó exterior al port de Ciutadella. Com tots
vostès saben des de fa més de cent anys Ciutadella ha lluitat per
ampliar el seu port mitjançant un dic exterior que permetés
guanyar en seguretat i en capacitat i concretament des del Partit
Popular sempre hem estalonat aquesta iniciativa. 

Finalment, el 2006 es va arribar a un consens històric entre
partits polítics, entre administracions implicades, ajuntament,
consell i Govern balear, i entre les entitats usuàries del port que
va fer possible la construcció del dic exterior a Son Blanc. Han
començat les obres, des del Partit Popular ja vàrem reivindicar,
des de l’ajuntament, la possibilitat que el dic permetés
l’atracament de creuers, senzillament perquè l’arribada de

creuers a Ciutadella i a Menorca suposaria una font d’ingressos
important per a l’economia local, seria un vertader dinamitzador
de l’economia de la ciutat i contribuiria a la recuperació
econòmica i també, perquè com he dit al principi, és un turisme
de qualitat que és el que tots volem i a més és un turisme que no
consumeix territori, és allò que en deim un turisme sostenible.

Està demostrat que el turisme de creuers genera un volum de
negoci important i contribueix de manera significativa al
creixement econòmic de les ciutats, condició indispensable per
tenir un major progrés social. És un turisme en auge sobretot a
la Mediterrània que fa que Menorca i concretament Ciutadella
sigui idònia per convertir-se en una escala dins les rutes
mediterrànies. L’adaptació del dic exterior perquè pugui acollir
creuers té el suport a Menorca per un ampli sector de la societat,
així a nivell social han manifestat públicament el seu suport les
principals associacions com Associació Hotelera, PIME,
Cambra de Comerç, associacions d’Agències de Viatges,
associacions de Comerciants, etc.

En aquest consens social s’ha d’afegir un important grau de
consens polític entre les forces representades a l’Ajuntament de
Ciutadella, no així en canvi al Consell Insular de Menorca, però
sí des de l’Ajuntament de Ciutadella que és el màxim exponent
de la voluntat d’un poble ja que han donat suport a un estudi de
viabilitat de creuers i el seu posterior desenvolupament amb dos
acords, el primer dia 8 d’abril i el segon dia 8 d’octubre del
passat 2009. 

Així idò, a través d’aquest ampli acord des de l’ajuntament
es va demanar a Ports de les Illes Balears la realització d’un
estudi de viabilitat tècnica i econòmica que permetés l’arribada
de creuers al dic, i la Conselleria de Medi Ambient va accedir
de tal manera que a dia d’avui ja disposam d’aquest estudi
elaborat. En aquest estudi queda demostrada la viabilitat tècnica
i econòmica de la instalAlació dels elements anomenats ducs
d’alba per fer possible l’atracament de creuers i es presenten
quatre possibles solucions que es poden dur a terme de forma
individual o conjunta. Per tant, el primer punt d’aquesta
proposició no de llei podem dir que ja està aconseguit i, com
que ja està fet, el retiraríem perquè ja no és necessari votar-lo
una volta que ja comptam amb aquest estudi de viabilitat. 

També es va acordar, tal com demanam al segon punt, que
des del consens entre partits polítics i entre entitats del port
implicades s’arribi a un acord sobre la solució més factible i
adequada per procedir a la instalAlació dels ducs d’alba, i això és
el vertaderament important avui, aquest consens. Des de la
Conselleria de Medi Ambient, concretament per part del
conseller Miquel Àngel Grimalt, des del primer moment sempre
havia manifestat i demostrat clarament una total disposició per
dur a terme l’adaptació del dic per a creuers i també una total
disposició per arribar a un acord consensuat entre
administracions i entre partits polítics per dur a terme la solució
més convenient, especialment amb el Partit Popular com a
principal força política majoritària a Ciutadella. Així, podem
recordar una reunió a la conselleria entre Govern, ajuntament i
consell on es va posposar qualsevol acord per tal de fer partícip
el Partit Popular a una pròxima reunió que s’havia de celebrar
el passat 10 de febrer i que no va ser possible perquè es va
destituir uns dies abans el conseller Grimalt.
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Així mateix, també el nivell d’implicació i d’interès de la
conselleria per al projecte era tal que fins i tot als pressuposts de
Ports de les Illes Balears per al 2010 hem de recordar que hi ha
una partida específica per a la construcció dels ducs d’alba per
valor de 6 milions d’euros. Ara, però, tota aquesta situació de
disponibilitat a l’acord i de consens s’ha vist interrompuda i fins
i tot potser truncada per la crisi política de Govern que ha
propiciat el Sr. Antich amb la destitució dels consellers d’Unió
Mallorquina, i molt concretament amb la destitució del Sr.
Grimalt, principal valedor de l’acord amb el Partit Popular tal
i com nosaltres demanàvem per tal de primer, continuar amb
l’esperit de consens que ha imperat en aquest projecte des del
principi, i segon, també, per tal d’aconseguir un acord que fos
el més majoritari i ampli possible.

El fet que avui aquesta proposta que arriba amb molt de
retard, però arriba ara, ens dóna l’oportunitat magnífica de
poder conèixer quines són les intencions del nou conseller
respecte d’aquesta qüestió; és a dir, tenim l’oportunitat de
conèixer si PSOE i PSM volen continuar caminant per la senda
de l’acord i el consens amb el Partit Popular donat que el dic va
néixer del consens entre aquests partits. També tenim
l’oportunitat de conèixer les intencions del PSOE concretament
en relació amb l’arribada de creuers després d’haver votat a
favor a l’Ajuntament de Ciutadella i en contra al consell insular.
També per conèixer les intencions del PSM que després de dir
que no a un estudi de viabilitat va canviar d’opinió i va dir que
sí condicionadament a l’ajuntament, però va votar en contra al
consell insular.

Per cert, avui tenim el president del Consell de Menorca
com a diputat i té l’oportunitat de rectificar el seu vot contrari,
al qual convid que així ho faci. 

Ara, per acabar i per resumir podem dir que a través
d’aquesta proposició no de llei tenim l’oportunitat d’esbrinar
què pensa fer el Govern a partir d’ara, què pensa fer el Sr.
Carbonero, respectar l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella que representa la immensa majoria del poble de
Ciutadella o no respectar-lo, continuar amb la línia iniciada per
l’anterior conseller Grimalt o variar-la, podrem esbrinar, en
definitiva, si volen apostar pel turisme i pel creixement
econòmic de Ciutadella i de Menorca, o no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posicions i per un temps de deu minuts té la paraula el Sr. Melià
en nom del Grup Mixt.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Vull anunciar el vot favorable d’Unió Mallorquina a aquesta
proposició no de llei. Com bé ha dit la Sra. Gener el conseller
de Medi Ambient d’Unió Mallorquina, el Sr. Miquel Àngel
Grimalt, havia manifestat la conformitat del nostre partit amb
aquest projecte. Efectivament, aconseguir que Ciutadella i
Menorca puguin accedir al turisme de creuers ens sembla una
bona idea i una bona cosa, per això des de Medi Ambient varen
impulsar les accions pertinents i aquests estudis de viabilitat
perquè això fos possible i ens sembla una bona idea pels motius
que també ha explicat la Sra. Gener, perquè és un turisme de
qualitat, perquè ajuda a la desestacionalització, la tan desitjada
desestacionalització, i perquè efectivament no consumeix
territori. Per tant, des d’aquest punt de vista no podem més que
mantenir la coherència del nostre partit, donar-li suport i
intentar que Menorca surti de la crisi, més profunda a Menorca,
de la crisi econòmica i turística que pateix.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. He de començar la meva intervenció assenyalant que
efectivament, Sra. Gener, aquest és un tema, el del port de
Ciutadella, que durant molts d’anys ha centrat bona part del
debat política a Menorca. I faig aquest aclariment inicial perquè
sigui entenedora la posició del nostre grup parlamentari i la
meva personal com a diputat d’una formació política d’àmbit
menorquí, PSM-Verds; i precisament perquè no desig que
aquest debat torni als camins de crispació d’altres èpoques que
tots recordam intentaré ser en la meva intervenció el més
equànime possible i respondré a la crida al consens que vostè
ens ha fet i que reflecteix en el segon punt de la proposició no
de llei. 

En aquesta línia vull començar assenyalant un mèrit i una
coincidència, un mèrit i una coincidència. Sra. Gener, és ben
cert que durant molts d’anys vostès i nosaltres hem mantingut
posicions frontalment oposades pel que fa a l’ordenació del port
de Ciutadella, és així, no ho hem de negar, però per una vegada
i sense que serveixi de precedent -això ja li ho vull dir-, li he de
reconèixer a vostè un mèrit, el mèrit de no haver aportat a
aquesta cambra una proposta de construcció pura i dura sense
palAliatius dels esmentats ducs d’alba, ho hagués pogut fer i no
ho ha fet, s’ha limitat a solAlicitar en el primer punt un estudi
sobre la viabilitat d’aquesta infraestructura des de diversos
paràmetres i en el segon punt a invocar un consens previ.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 23 de febrer del 2010 4071

 

Ja he parlat d’aquest mèrit, que li reconec, i ara esmentaré
la coincidència, una coincidència forçada en bona part per les
circumstàncies, però una coincidència. En aquests moments
totes les institucions competents sobre el tema i les forces
polítiques que hi són presents coincidim, ni que sigui per motius
diferents, a donar suport al projecte concret del dic del port de
Ciutadella i coneixent quina ha estat la història del procés hem
de reconèixer tots que açò no és poc, ni molt manco. 

Vull recordar molt breument, com també ha fet vostè, com
ha evolucionat el procés que ens ha portat a la situació actual i
així he de deixar ben clar que la formació política PSM-Verds
vàrem rebutjar per molts de motius la construcció d’un dic a
Ciutadella, vàrem rebutjar molts de projectes per molts de
motius: enteníem que uns tenien una clara intenció especulativa,
altres urbanitzaven massa territori, tenien un impacte ambiental
excessiu, no es basaven en estudis econòmics seriosos, és igual,
no entraré en detalls sobre els projectes esmentats, crec que no
cal, però sí, aquesta va ser la nostra posició. Posició que venia
acompanyada de la reflexió que mantenim que cal una
planificació a nivell insular, que les propostes locals s’han
d’inserir sempre en una visió global d’illa, que en un espai
reduït com és Menorca qualsevol actuació té conseqüències que
afecten la totalitat. 

A més, crec que anàvem encertats, ara bé, també som
conscients en tot moment que el consens necessita cessions per
totes les parts i que les idees no es poden fossilitzar i que per
sortir de situacions d’impasse és necessari el diàleg. És per això
que des del Consell de Menorca, govern del qual en formam
part, es va posar damunt la taula la ubicació actual per a la
construcció del dic de Ciutadella, una ubicació que
consideràvem i consideram la més racional i que no tenia res a
veure amb la qual proposava en aquell moment el Partit
Popular, que llavors governava per cert amb majoria absoluta
tant al Govern de les Illes Balears com a l’Ajuntament de
Ciutadella del qual vostè és regidora.

Molts varen ser els motius que varen dur al Consell Insular
de Menorca proposar aquesta ubicació: enllaçava amb la xarxa
urbanística ja consolidada, no necessitava la construcció de nous
vials d’accés, feia impossible que esdevingués una urbanització
posterior, etc., però he de dir, per ser just i per no faltar a la
veritat, que el Sr. Matas, llavors president del Govern de les
Illes Balears, va actuar amb responsabilitat i no va trigar ni un
segon a acceptar aquesta proposta arraconant la del Partit
Popular que hi havia damunt la taula en aquell moment i per
tant és evident que tots, tots haguérem de cedir per trobar una
solució de consens, també el Partit Popular.

Tinguem en compte, llavors, aquest factor, l’actual dic, la
ubicació del dic que es construeix és una proposta del govern
progressista del Consell de Menorca a la qual tots per un camí
o per un altre ens hi vàrem sumar. Això ja ho ha dit vostè. Però
el consens encara va ser més ample i s’arribaren a acords sobre
les dimensions que havia de tenir, sobre la seva funcionalitat de
port per a passatgers i mercaderies, etc. Gràcies a aquest
consens després de molts d’anys es va aconseguir treure el port
de Ciutadella del debat polític.

Posteriorment la redacció del projecte la varen encarregar i
la va supervisar naturalment al principi el Govern de les Illes
Balears presidit pel Sr. Matas, i per cert a aquest projecte no es
varen incloure els ducs d’alba que ara reclamen i
malauradament he de dir que tampoc no es va incloure, per
exemple, l’estació marítima que tan necessària és i ara amb
aquest govern sí s’hi inclou, però bé, deixem això que no és el
tema d’avui les deficiències que puguin haver-hi en aquest
projecte, i tornem a l’argumentació anterior. Com deia, el
consens entre totes les parts va tenir la virtualitat d’apartar
bàsicament el port de Ciutadella de la confrontació política, per
primera vegada a unes eleccions, i això va ser insòlit, no va ser
tema de confrontació el port de Ciutadella, a les darreres va ser
així.

Per açò, quan una força política present a l’Ajuntament de
Ciutadella, que no és la seva Sra. Gener, va encetar el tema dels
ducs d’alba nosaltres ho vàrem considerar un error i així li ho he
de dir, ho vàrem considerar un error que podia fer perillar el
consens que amb tantes dificultats s’havia aconseguit. Per açò
el PSM va emetre inicialment un vot negatiu a l’Ajuntament de
Ciutadella i per açò el consell insular va aprovar una moció que
no negava res, que no negava res, sinó que textualment instava
a Ports de les Illes Balears a: “qualsevol decisió sobre el dic,
actualment en construcció del port de Ciutadella, sigui la que
sigui, no trenqui el consens polític i social que va fer possible
aquesta infraestructura”. Açò no és ben bé el que diu vostè aquí
dalt, però és el que diu la moció aprovada en el consell insular.

En aquesta línia precisament el llavors conseller de Medi
Ambient, Sr. Grimalt, competent en matèria de ports, va
declarar en moltes ocasions que la construcció dels ducs d’alba
estava supeditada al consens entre les institucions. Jo mateix
vaig parlar del tema amb el Sr. Grimalt, com em consta que
també ho va fer vostè, Sra. Gener, i la seva posició sempre va
ser clara la recerca del consens. Aquesta posició era la del
Govern de les Illes Balears llavors i no ha variat gens ara, és
absolutament la mateixa. Però aquí hi ha una cosa que no
acabam de quadrar, vostè parla d’un estudi fet, és cert, però més
enllà d’aquest primer estudi, vostè també ho deu saber, emanat
des de la pròpia conselleria es va acordar encarregar diversos
estudis posteriors, amb el Sr. Grimalt es varen encarregar
diversos estudis posteriors que són els que presumiblement dia
10 de febrer havia de presentar a l’Ajuntament de Ciutadella on
vostè és portaveu d’un grup.

Per tant, vostè ha retirat un punt que fa referència a un estudi
que el mateix Sr. Grimalt va considerar que era insuficient. En
aquest sentit es va ajornar qualsevol decisió final a comptar amb
els esmentats estudis. Li puc dir exactament quins estudis eren:
un estudi de maniobrabilitat que s’havia d’encarregar a
Barcelona, un estudi de seguretat, un estudi econòmic més fons
i un estudi d’impacte ambiental. Açò es va decidir a una reunió
de consens entre l’Ajuntament de Ciutadella, el consell insular
i el representat naturalment de la Conselleria de Medi Ambient.
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Nosaltres estàvem disposats a votar-li el punt a favor de la
seva proposició no de llei que ha retirat, estàvem disposats a fer
aquests estudis, no l’inicial que vàrem considerar tots els grups
i les institucions competents que era excessivament planer i que
necessitava fer-se més a fons, i ara ens trobam que retira aquest
que jo li hagués votat a favor, l’ha retirat perquè vostè rallava
d’un estudi que és el primer quan ja estan encarregats quatre
estudis molt més amples. Si el manté li votaré a favor perquè
aquests estudis estan encarregats, es fan, sé que un no està
acabat, els altres sí, però es fan i eren previs a aquest consens.

Per tant, no podem parlar només del primer estudi que es va
dur sinó que entre totes les administracions es va arribar a
l’acord d’encarregar com a mínim quatre estudis més a fons i
això no m’ho negui perquè ha sortit en premsa i si llegeix les
declaracions de dia 22 de gener, parla fins i tot el Sr. Grimalt, el
Diari Menorca parla que l’estudi d’operativitat està fet, però hi
manca el de seguretat, o a l’inrevés, que ara no ho record, però
tenc el diari allà, per tant no és de l’estudi primer que em
parlava vostè. Per tant, deixem les coses clares.

Bé, com dic, amb el consens de l’Ajuntament de Ciutadella
-sí que és ver, ho sé, a més, perquè a una de les reunions hi vaig
ser jo- s’han encarregat estudis sobre seguretat, sobre
maniobrabilitat, sobre impacte ambiental i sobre impacte
econòmic, estudis nous que havia de presentar precisament un
dia d’aquests el Sr. Grimalt.

En definitiva, li haguéssim votar a favor del primer punt,
perquè ja es va prendre aquesta decisió.

Però passem ara al segon punt, ja li he reconegut el mèrit de
basar la decisió en un consens, vostè insta arribar a un consens
amb partits, entitats i totes les parts implicades sobre les
solucions aportades en aquest primer estudi, i jo dic: en els
estudis que es facin, perquè sé que n’hi ha més. Fins aquí
d’acord, sense cap reticència, ens posam d’acord, arribam a un
consens fent el possible; però li he d’assenyalar una possible
manca d’ilAlació entre aquest primer punt, que vostè ha retirat i
que jo li hagués votat a favor, i allò que proposa en el segon.
Aquest segon punt, és cert, parla de consens, però també de
procedir a la construcció dels ducs d’alba, suposa, és clar, que
si els informes no són negatius. Vull dir, supòs que vostè serà
conscient que si els estudis són negatius, aquests estudis
encarregats i que encara no coneixem, vostè estarà d’acord que
no s’han de fer els ducs d’alba si els estudis fossin negatius;
perquè, si necessitàvem la necessitat dels estudis previs, supòs
que si tots coincidim que són necessaris, hem de coincidir que
el que diguin s’ha de tenir en compte.

Clar, aquí partim ara d’una disparitat que jo pensava que no
em trobaria i és que vostè, pel que sembla, desconeixia o nega
l’existència de la demanda d’aquests nous estudis. Jo li puc
assegurar, em creurà o no, però li puc assegurar que aquests
estudis es van encarregar, aquests estudis, n’hi ha, i, si no, el
responsable actual ens ho dirà, de Ports, ens ho podrà dir, però
estic summament segur, ho va declarar a la premsa el Sr.
Grimalt i, a més, jo hi era present a una reunió on es va acordar
i, a més, sé que dia 10 de febrer havia de presentar aquests
estudis, entre d’altres a vostè.

Llavors, no sabem el contingut d’aquests nous estudis. Per
premsa, dia 22 de gener, va sortir alguna nota a trets generals,
però no sabem el contingut; possiblement, li diré sincerament,
aquests estudis siguin favorables, jo crec que ho seran, però no
ho sé, ni vostè tampoc.

Llavors, per seguir amb la línia de consens, aquesta línia que
vostè ha invocat des del principi, jo li faig des d’aquesta tribuna
una esmena in voce, una esmena que per a res altera ni modifica
ni el redactat ni el fons de la seva proposta, una esmena
d’addició que només intenta fer més congruents o intentava,
perquè ara el primer punt ha desaparegut, els dos punts de la
seva proposició no de llei, i eliminar qualsevol dubte que es
pogués generar amb un tema que, coincidesc amb vostè,
hauríem d’evitar que tornés ser motiu d’enfrontament. Li propòs
que afegeixi, ja aniré acabant, al final del segon punt de la PNL,
una frase que simplement digui: “sempre i quan els estudis no
ho facin desaconsellable”.

Crec que és perfectament assumible per al seu grup, perquè
el redactat final, si accepta la nostra esmena, restaria de la
següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta a Ports
de les Illes Balears a arribar a un consens sobre les solucions
aportades als estudis, amb partits, entitats i totes les parts
implicades -textual com està ara- per procedir a la construcció
dels ducs d’alba que permetin l’amarrament de creuers, sempre
i quan els estudis no ho facin desaconsellable.”

Sra. Gener, en aquest mateix punt vostè ha invocat el
consens, ara té l’oportunitat de donar una passa cap a aquest
consens acceptant la nostra esmena i, si ho fa, tindrà el nostre
vot favorable al segon punt de la proposició. Perquè, sens dubte,
amb uns estudis encarregats, amb una invocació de consens i
amb la demanda en el primer punt, que ara ha retirat, de la
necessitat de tenir uns estudis a fons, ens semblaria una
contradicció i una manca de voluntat no acceptar l’esmena, que
és la que possibilitaria un consens amb totes les parts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el seu representant té la paraula, el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El Port
de Ciutadella, tot i la seva bellesa, és un port petit i és un port
insegur, açò és un fet indiscutible, altres coses sí que podrien ser
més discutibles i s’han assegurat aquí, com que el PP és la força
majoritària a Ciutadella o que el president del Consell hagi votat
en contra de la possibilitat de creuers, açò ja sí que serien coses
molt discutibles.
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Una altra cosa que és indiscutible és que els ciutadellencs fa
moltes dècades que hem tingut intensos debats sobre una
possible ampliació del nostre port, que ens permetés millorar
l’operativitat. Ara bé, per altra banda, els ciutadellencs també
estam orgullosos del nostre port tal com és, un port encantador,
natural, autèntic, etc., i com la resta dels menorquins, valoram
intensament el fet d’haver sabut conservar el patrimoni natural,
paisatgístic, cultural de l’illa de Menorca, que, com tots vostès
saben, va ser declarada Reserva de la Biosfera. Per tant, el Port
de Ciutadella és un clar exemple del debat o de la lluita entre el
desenvolupament econòmica, per una banda, que moltes
vegades precisa d’actuacions impactants i, per altra banda, de la
necessària preservació natural i paisatgística.

Diversos projectes d’ampliació exterior han fracassat al llarg
de la història, alguns fins i tot després d’haver estat adjudicats.
Hem de reconèixer que eren projectes que tenien molts
defensors, però també tenien molts detractors i el que es va
generar amb aquells processos va ser una fractura social per a
un projecte que ens hauria d’unir, ja que vol afrontar uns
objectius comuns. I aquesta fractura social es va produir pel fet
d’haver impulsat projectes des d’una posició unilateral, sense
tenir en compte altres sensibilitats d’una bona part de la
població i sense tenir en compte tampoc el respecte als valors
naturals i paisatgístics, que també vull recordar que són un
importantíssim reclam o actiu turístic que qualque vegada
menyspream. I aquest debat, que ha estat llarg, que ha estat
difícil i molt complicat, va ser resolt d’una manera satisfactòria,
fent ús de la negociació política, per part de persones i
institucions que van saber estar a l’alçada de les circumstàncies
i que van ser capaços d’oferir a la societat menorquina una
solució de consens; és a dir, un projecte que ens unís i no un
projecte que ens dividís.

En aquest punt no puc deixar de fer referència a l’ara
consellera Sra. Barceló, i es va pactar un projecte que tengués
en compte les necessitats de comunicació de persones i
mercaderies, les necessitats de serveis nàutics i pesquers i que,
per tant, impulsés el creixement econòmic i el benestar, però
que al mateix temps fos un projecte que respectés al màxim els
valors mediambientals i paisatgístics.

I en aquest procés el PSOE sempre ha fet feina per construir
aquests consensos polítics i socials i sempre ha cercat aquest
consens des de les propostes, és a dir, des del fons de
l’assumpte, però també amb les formes, és a dir, respectant la
lleialtat institucional. I ho ha fet també amb l’objectiu
d’aconseguir fer realitat projectes colAlectius amb els quals la
immensa majoria de la població s’hi sentís còmode, projectes
com he dit que possibilitin creixement econòmic i que obrin
oportunitats, però projectes que preservin els valors naturals. I
aquest projecte de consens és el que ara s’executa.

Arribat a aquest punt i respectant els criteris bàsics del
projecte que s’executa, es va plantejar la possibilitat d’instalAlar
ducs d’alba o de trobar qualsevol altra solució tècnica que
permeti l’atracament de creuers, sense, com he dit, fer canvis
substancials al projecte. El PSOE i per extensió el Govern hi va
estar d’acord; perquè li vull recordar, Sra. Gener, que quan hi ha
una partida pressupostària no la posa Unió Mallorquina, sinó
que la posa el Parlament, la majoria del Parlament, i sí que és
ver que, des de la Conselleria de Medi Ambient, per mandat
d’aquesta cambra, es van encarregar els estudis per analitzar la

possibilitat real de permetre l’atracament de creuers,
evidentment tenint en compte maniobrabilitat, seguretat,
aspectes ambientals, operativitat, etc.

Per tant, el posicionament polític del nostre grup i el
posicionament polític del Govern ha estat clar, diàfan i
transparent, favorable a l’estudi d’aquesta possibilitat i
evidentment favorable a executar les modificacions pertinents
per tal d’oferir un punt d’atracament de creuers al port exterior
de Ciutadella. Jo personalment no podria entendre que es votés
a favor d’analitzar una possibilitat, qualsevol qüestió, si no és
perquè es té la clara intenció d’executar-la, cas que l’estudi,
com molt bé ha explicat el Sr. Riudavets, sigui favorable. Crec
que és evident i resulta del tot redundant haver d’assenyalar que
els projectes s’executen quan tenen estudis favorables, però crec
que no hi és de menys fer-ho, vist el que ha passat en aquesta
comunitat, crec que és bo que es recordi que s’assenyali i que
seguim perseverant en aquest aspecte, ja que s’han d’haver
acabat per a sempre les “xapusses”, improvisacions i
precipitacions.

Jo no vull retreure aquí quin ha estat el comportament polític
del Partit Popular en tot aquest procés de debat que, com he dit,
ha estat llarg, però podria posar molts exemples de manca de
voluntat de consens, tant per les propostes, moltes vegades
extremes, com per la manca de lleialtat institucional. Crec que
aquest acord que tenim damunt la taula, que va ser aconseguit
per reprovar el projecte que s’executa, ens obliga a tots a passar
pàgina i passar per alt moltes coses, però aquesta proposició no
de llei, certes cartes als mitjans que he llegit els darrers dies i
fins i tot declaracions, de vegades em creen la sensació, reconec
que és una sensació personal, que alguns es troben més còmodes
amb la confrontació que no amb el consens.

El Sr. Riudavets avui ha fet una aposta clara, un oferiment
molt clar, que és de lloar, d’apostar tots junt per al consens i per
tant no hi ha cap dubte que el PSOE suporta la seva esmena que
ha fet in voce, tot i ser una obvietat, però repetesc, obvietat
absolutament necessària per als temps que corren.

Ara bé, el que realment és important i vull remarcar és el
posicionament polític del Partit Popular, que és clarament a
favor d’analitzar qualsevol possibilitat que ens permeti
l’atracament de creuers a Ciutadella. I evidentment, si trobam
entre tots una possibilitat que sigui viable, tècnica i
econòmicament, que sigui operativa, que sigui respectuosa amb
el medi ambient, executar-la, res més faltaria que ens
dediquéssim a encarregar estudis que són costosos per a després
no executar-los en cas que aquests siguin favorables.

Estic convençut que el nou responsable de la conselleria
analitzarà els estudis que hagi trobat o que podrà trobar, que ho
farà d’una manera seriosa i responsable, que ho farà amb
lleialtat, que ho farà amb transparència, i estic també convençut
que si aquests estudis fan una proposta viable, que possibiliti
l’atracament de creuers a Ciutadella, trobarà el suport del
Govern per executar-la. I, com diu el president darrerament: ho
farem.
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Per acabar, agrair el suport d’Unió Mallorquina i del seu
exconseller, especialment a aquest projecte, que va respectar els
consensos i li va donar prioritat; agrair al president del Govern
i, per extensió, a tot el Govern que hagi complert els
compromisos, que s’hagi fet aquest esforç econòmic tan
important a Menorca i animar tots els grups parlamentaris a fer
feina per construir consensos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El grup proposant té la paraula. Té la
paraula, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies a tots els que han intervingut i per dir-los que
certament hem passat més temps parlant del passat i dels
projectes que es van presentar al dic, que crec que en açò ja hi
ha un punt i a part, perquè a partir del consens que hi va haver
amb aquest projecte, del qual tots n’estam orgullosos, perquè
sempre que s’arriba a un consens ..., una altra cosa és que amb
el temps vegem que és la millor opció, açò ja ho veurem, però
aquell consens el vam propiciar entre tots, tots van fer cessions
i per tant crec que avui ens n’hem d’alegrar.

Però avui aquesta no era la qüestió, la qüestió d’avui era
veure si hem de dir que sí a fer rendible aquesta inversió, si hem
de dir que sí a apostar pel turisme, si hem de dir que sí a apostar
per la recuperació econòmica de Menorca, per al creixement
econòmic de Menorca, i a vostès açò els ha costat molt dir que
sí. És que encara no he sabut si és un sí o és un no, no ho entenc,
supòs que perquè han tingut canvis de criteri, perquè aquí diuen
una cosa, a l’Ajuntament de Ciutadella en diuen una altra i al
Consell Insular de Menorca en diuen una altra, no tenen una
postura comuna i resulta que vostès funcionen, no per als
interessos generals dels ciutadans, sinó per als interessos dels
seus partits, per als interessos dels pactes que tenen a cada
institució.

I açò no pot ser, açò no pot ser i per tant avui aquí vostès
s’han de pronunciar clarament. I el primer que he de dir és que
s’omplen la boca d’aquestes ganes de tenir un consens, però
comencen molt malament quan ni tan sols són capaços
d’explicar aquesta esmena a la portaveu que avui els parla o a
qualsevol representant d’aquest grup proposant, per conèixer-la
amb anterioritat i per veure si realment podem arribar a un
consens. No, resulta que han de pujar aquí, ens l’han de
presentar in voce i ens l’han de presentar per sorpresa i a mi açò
em dóna una molt clara idea de quin consens volen vostès, que
és molt de boca, però a l’hora de la pràctica res de res, perquè
si no s’hagués vingut ...

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., hem viatjat junts, tot el dia ens hem vist a l’aeroport,
aquí, i tot el que fes falta per poder explicar aquesta esmena.
Però bé, ja veiem quin és el seu tarannà.

Per una altra banda, li he de dir que no la podem acceptar
aquesta esmena, no la podem acceptar perquè aquesta esmena
el que vol és una obvietat tan grossa que l’únic que em desperta
a mi és el dubte que crec que al final el PSM el que pensa és que
no es pot fiar de Ports de les Illes Balears, perquè l’informe el
farà Ports de les Illes Balears; per tant, què és que no es fien del
PSOE, del que dirà Ports de les Illes Balears, o és que vostè
pensa que tiraran un projecte amb uns informes desfavorables?
Jo açò és que ni em cap al meu cap; és a dir, qui vol fer un
projecte amb informes desfavorables? Ningú. Per tant, vostès,
en el fons, del que no es fien és de Ports de les Illes Balears i de
què emeti un informe favorable, no es fien; o que, fins i tot amb
un informe desfavorable, faci igualment el projecte. Per tant, Sr.
Riudavets, no li podem acceptar aquesta esmena perquè és una
esmena que no té cap sentit.

Miri, aquí del que es tracta és de reproduir l’acord
pràcticament unànime que hi va haver a l’Ajuntament de
Ciutadella i que és l’expressió de la voluntat del poble de
Ciutadella, no el que vol el Partit Popular, sinó el que vol la
immensa majoria de la societat, li he dit, totes les associacions
estan d’acord que aquest dic es pugui reproduir, es pugui
adaptar als creuers i per tant d’açò és del que es tracta.

Ara bé, jo no sé si és que vostès volen desautoritzar la
batlessa de Ciutadella, que va votar a favor els termes
exactament iguals que avui hem presentat aquí o no, em sembla
una falta molt grossa de respecte, però bé. Si és açò vostès el
que volen, doncs bé, vull dir, quan arribem a Ciutadella li
explicarem i li direm, miri, el que vostè va votar a favor, el que
entre tots vam consensuar, al Parlament no és suportat.

El que vostès volen, en definitiva, és enredar la boga, més
informes, més estudis i més coses per veure que al final no ho
farem. Miri, jo li duc aquí un retall de premsa allà on diu
clarament que Ports “no pide el estudio de seguridad del dique”
perquè no fa falta. Resulta que aquest estudi de viabilitat ja
compta amb un impacte econòmic perquè ralla sobre la
viabilitat econòmica, sobre l’impacte ambiental, sobre la
maniobrabilitat i aquí clarament i li ho llegesc, diu: “lo que
considera Ports de les Illes Balears es que la pelota está en el
tejado de las instituciones menorquinas, pues considera que
son ellas las que deben pronunciarse sobre las cuatro
opciones. Sin esta elección, el ente público no tiene previsto
encargar ningún estudio de seguridad complementario a
Capitanía Marítima”. 

És a dir, no fa falta cap més informe, el que fa falta és
decididament, políticament des de la conselleria apostar perquè
açò sigui una realitat, aplicar la partida pressupostària que tenim
prevista, no destinar-la a altres coses i, per tant, creure -com
deia- en el turisme, creure en Menorca, creure en la recuperació
econòmica i en definitiva, creure en els menorquins. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. 

Si els pareix bé, passam a la votació.

Sí, Sr. Carretero?

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sra. Presidenta, per alAlusions perquè la portaveu del Partit
Popular...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Se sent alAludit?

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, perquè la diputada del Partit Popular ha manifestat que
el posicionament polític del PSOE no està clar. Llavors jo em
sent obligat...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aclareixi-ho, no hi ha cap problema.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Jo consider que he estat clar, m’he manifestat clarament,
però sembla ser que no se m’ha entès, i jo li pregaria que em
permeti expressar el posicionament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut i no hi haurà cap problema.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

M’agradaria insistir en el posicionament favorable del PSOE
a encarregar els estudis que ja estan encarregats i que si aquests
estudis són favorables, cercar totes les possibilitats que hi hagi
per fer possible l’atracament de creuers al port de Ciutadella.
Més clar és impossible, però bé, ... i que no es preocupin per
explicar-ho a l’alcaldessa de Ciutadella, que ella és una persona
que entén les coses més fàcilment que d’altres.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero.

Arribats a aquest punt, si els sembla bé, passaríem a la
votació.

S’entén que el número 1 de la proposició no de llei ha estat
retirat. Per tant, passaríem a la votació del punt número 2.

Passam a votar.

Votam.

(Aplaudiments)

Resultat de la votació: a favor 30 vots, en contra 26. Per tant,
queda aprovada.

I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió.
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